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Resum 
 

El següent treball s’emmarca dins de la computació ubiqua i proposa detectar la 

interacció a temps real dels usuaris mitjançant una prestatgeria intel·ligent (Smart 

Shelf). 

 

Disposem d’una prestatgeria equipada amb antenes RFID (Radio Frequency 

Identification) que retorna diferents paràmetres dels objectes etiquetats que es detecten, 

com la potència o la fase. A més, disposem d’una placa Arduino equipada amb sensors 

de llum que proporciona el ground truth de les lectures.  

 

Un dels principals problemes que presenta la tecnologia RFID és que varia força 

amb l’entorn, fet que dificulta establir uns paràmetres fixes per detectar la interacció. 

Per solucionar-ho, es proposa implementar un algoritme de Machine Learning que 

permeti entrenar el sistema i buscar els llindars òptims per la detecció de la interacció. 

 

Un cop el sistema s’ha entrenat ha de ser capaç de mostrar per pantalla i a temps 

real quin objecte ha sigut interactuat per l’usuari. 
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Abstract  
 

This project takes part of ubiquitous computing and it proposes to detect the 

interaction in real time through a Smart Shelf. 

 

We have a shelf equipped with RFID (Radio Frequency Identification) antennas 

that returns different parameters of the labelled objects that are detected. Also, we have 

an Arduino board equipped with light sensors that detects the ground truth of the 

lectures. 

 

The main problem that RFID technology presents is that it varies a lot with the 

environment and it difficults the task of using fixed parameters to detect the interaction. 

To solve this, we aim to implement a Machine Learning algorithm that allows us to 

train the system and find the optimal thresholds.  

 

Once the system is trained it has to be able to show in real time what object has 

been interacted with the user. 
 

 

 

 

 



 



 xi 

Índex 
 

 

1. INTRODUCCIÓ ........................................................................................................... 1 

1.1. Motivació ............................................................................................................... 1 

1.2. Objectius ................................................................................................................ 2 

1.2.1. Descripció del projecte ................................................................................... 2 

1.2.2. Objectiu final del projecte .............................................................................. 2 

1.2.3. Abast del projecte ........................................................................................... 2 

1.2.4. Patrocinadors .................................................................................................. 3 

1.2.5. Planificació ..................................................................................................... 3 

1.2.6. Risc i cost del treball ...................................................................................... 3 

1.3. Estat de l’art ........................................................................................................... 4 

2. Context ......................................................................................................................... 7 

2.1. Computació Ubiqua i l’Internet de les coses ......................................................... 7 

2.2. Sistema RFID ........................................................................................................ 8 

2.2.1. Elements d’un sistema RFID .......................................................................... 9 

2.2.2. Protocol  EPC Gen2 ...................................................................................... 11 

3. MATERIALS UTILITZATS ..................................................................................... 13 

3.1. Smart Shelf .......................................................................................................... 13 

3.2. Antenes ................................................................................................................ 14 

3.3. Multiplexor .......................................................................................................... 15 

3.4. Lector ................................................................................................................... 16 

3.5. Etiquetes .............................................................................................................. 17 

3.6. Altres elements del sistema RFID ....................................................................... 17 

3.7. Arduino i circuit .................................................................................................. 18 

3.7.1. Arduino ......................................................................................................... 18 

4. EINES ......................................................................................................................... 23 

4.1. AdvanNet-2.1.4 ................................................................................................... 23 

4.2. Python 3.4.2 ......................................................................................................... 27 

4.2.1. Llibreries ....................................................................................................... 28 

4.3. Arduino 1.6.1 software ........................................................................................ 29 

5. INTERACCIÓ ............................................................................................................ 31 

5.1. Human-object Interaction Reasoning using RFID-enabled Smart Shelf ............ 33 



 xii 

6. METODOLOGIA ....................................................................................................... 37 

6.1. Configuració del software AdvanNet ................................................................... 37 

6.2. Obtenció de dades ................................................................................................ 38 

6.3. Processament de les dades ................................................................................... 40 

6.4. Algoritme de classificació i mètriques utilitzades ............................................... 42 

6.4.1. Interaction Gain ............................................................................................ 42 

6.4.2. Get Threshold ............................................................................................... 43 

6.4.3. Mètriques Utilitzades .................................................................................... 43 

6.5. Visualització ........................................................................................................ 46 

6.6. Experimentació .................................................................................................... 47 

6.6.1. Etiqueta 1 i Antena 1 .................................................................................... 48 

6.6.2. Valors i mètriques obtingudes ...................................................................... 53 

6.6.3. Resultats amb el sistema calibrat sense LDR ............................................... 59 

7. Conclusions i treball futur .......................................................................................... 65 

7.1. Treball futur ......................................................................................................... 66 

8. BIBLIOGRAFIA ........................................................................................................ 67 

9. Annex 1 ...................................................................................................................... 71 

10. Annex 2 .................................................................................................................... 85 

11. Annex 3 .................................................................................................................... 87 

 

 



 xiii 

Llista de figures 
 

Figura 1: Esquema d'un sistema RFID ............................................................................. 8 

Figura 2: Etiqueta Passiva .............................................................................................. 10 

Figura 3: Etiqueta Activa ................................................................................................ 10 

Figura 4: Smart Shelf Ubica Lab .................................................................................... 13 

Figura 5: Advantenna-p11 .............................................................................................. 14 

Figura 6: Advantenna-p11 radiation pattern ................................................................... 14 

Figura 7: AdvanMux-8 ................................................................................................... 15 

Figura 8: Configuració per 32 antenes ........................................................................... 15 

Figura 9: Advanreader-100 ............................................................................................. 16 

Figura 10: Esquema IP fixa ............................................................................................ 16 

Figura 11: Exemple llibre utilitzat .................................................................................. 17 

Figura 12: Cable RF amb connector SMA ..................................................................... 17 

Figura 13: Cable Ethernet ............................................................................................... 17 

Figura 14: Arduino Uno ................................................................................................. 19 

Figura 15: Cara posterior del prestatge........................................................................... 19 

Figura 16: Cara Frontal del prestatge ............................................................................. 20 

Figura 17: Resistència .................................................................................................... 20 

Figura 18: Led ................................................................................................................ 20 

Figura 19: LDR ............................................................................................................... 20 

Figura 20: Cara frontal del prestatge .............................................................................. 21 

Figura 21: Diagrama de blocs AdvanNet ....................................................................... 24 

Figura 22: Captura del Main ........................................................................................... 25 

Figura 23: Captura del fitxer Inventory.xml ................................................................... 26 

Figura 24: Interacció ....................................................................................................... 32 

Figura 25: Valors obtinguts en la mesura de la fase i la RSSI ....................................... 33 

Figura 26: Summary of Information Gain analysis ........................................................ 34 

Figura 27: Mètriques pels diferents models proposats ................................................... 35 

Figura 28: Esquema del codi .......................................................................................... 37 

Figura 29: Exemple de la matriu generada ..................................................................... 41 

Figura 30: Part del codi de classificació ......................................................................... 43 

Figura 31: Interfície creada............................................................................................. 46 



 xiv 

Llista de taules 
 
Taula 1: Planificació del treball ........................................................................................ 3 

Taula 2: Característiques de la funció Monitor .............................................................. 25 

Taula 3: Arbre creat a partir de Inventory.xml ............................................................... 39 

Taula 4: Vector rows ...................................................................................................... 40 

Taula 5: Relació entre antena, etiqueta i matriu ............................................................. 40 

Taula 6: Matriu de confusió ........................................................................................... 44 

Taula 7: Matriu de confusió Tag:1 Mux:7 ..................................................................... 48 

Taula 8: Mètriques Tag:1 Mux:7 .................................................................................... 49 

Taula 9: Matriu de confusió Tag:2 Mux:7 ..................................................................... 50 

Taula 10: Matriu de confusió Tag:2 Mux:7 ................................................................... 53 

Taula 11: Mètriques Tag:2 Mux:7 .................................................................................. 53 

Taula 12: Matriu de confusió Tag:3 Mux:7 ................................................................... 54 

Taula 13: Mètriques Tag:3 Mux:7 .................................................................................. 54 

Taula 14: Matriu de confusió Tag:4 Mux:7 ................................................................... 55 

Taula 15: Mètriques Tag:4 Mux:7 .................................................................................. 55 

Taula 16: Matriu de confusió Tag:2 Mux:8 ................................................................... 56 

Taula 17: Mètriques Tag:2 Mux:8 .................................................................................. 56 

Taula 18: Matriu de confusió Tag:3 Mux:8 ................................................................... 57 

Taula 19: Mètriques Tag:3 Mux:8 .................................................................................. 57 

Taula 20: Matriu de confusió Tag:4 Mux:8 ................................................................... 58 

Taula 21: Mètriques Tag:4 Mux:8 .................................................................................. 58 

Taula 22: Matriu de confusió Tag:1 Mux:7 ................................................................... 59 

Taula 23: Mètriques Tag:1 Mux:7 .................................................................................. 59 

Taula 24: Matriu de confusió Tag: 2 Mux: 7 ................................................................. 60 

Taula 25: Mètriques Tag: 2 Mux: 7 ................................................................................ 60 

Taula 26: Matriu de confusió Tag: 3 Mux: 7 ................................................................. 60 

Taula 27: Mètriques Tag: 3 Mux: 7 ................................................................................ 60 

Taula 28: Matriu de confusió Tag: 4 Mux: 7 ................................................................. 61 

Taula 29: Mètriques Tag: 4 Mux: 7 ................................................................................ 61 

Taula 30: Matriu de confusió Tag: 1 Mux: 8 ................................................................. 61 

Taula 31: Mètriques Tag: 1 Mux: 8 ................................................................................ 61 

Taula 32: Matriu de confusió Tag: 2 Mux: 8 ................................................................. 62 

Taula 33: Mètriques Tag: 2 Mux: 8 ................................................................................ 62 

Taula 34: Matriu de confusió Tag: 3 Mux: 8 ................................................................. 62 

Taula 35: Mètriques Tag: 3 Mux: 8 ................................................................................ 62 



 

 1 

1. INTRODUCCIÓ 
 

El treball que es presenta a continuació s’emmarca dins de la computació ubiqua 

i de l’Internet de les coses. En concret, es vol experimentar amb la tecnologia RFID i 

intentar crear una estanteria capaç d’interactuar amb l’usuari a temps real. 

 

En aquest capítol s’explicarà com sorgeix la idea del projecte i les motivacions 

de l’autor per dur-la a terme. Seguidament, s’avaluaran els objectius proposats a nivell 

personal i finalment es realitzarà un estat de l’art tot comparant el treball amb altres 

articles acadèmics. 

1.1. Motivació 
 

Tot i que no hauria de ser difícil, l’elecció del treball final de grau ha estat una 

de les coses que més m’ha costat en aquesta carrera. Inicialment, jo tenia clar que volia 

que superar-ho fos realment un repte, i que per altra banda pogués aprendre molt. 

Aplicar coneixements vistos a la carrera o bé aprendre coses noves. 

 

Quan vaig començar a mirar els treballs proposats, treballar amb els sistemes 

RFID i l’Internet de les coses va despertar el meu interès, ja que sempre he considerat 

que és un tema que encara li queda molt per explotar i ho havíem vist poc a la carrera. 

Després de meditar-ho un temps i parlar amb els tutors va sorgir una idea que em 

motivava força. Treballar amb una estanteria intel·ligent per tal de detectar la interacció 

a temps real dels usuaris. La meva feina consistia en detectar aquesta interacció i crear 

una interfície per tal de mostrar-la per pantalla. La idea m’agradava perquè combinava 

aspectes més tècnics de la carrera amb la llibertat de la creació de la part visual. A més, 

suposava un autèntic repte ja que hauria d’aprendre un nou llenguatge de programació 

amb el que mai havia treballat. 

 

A nivell acadèmic també suposava un treball molt interessant. Actualment els 

sistemes RFID estan apareixen molt i sense adonar-nos-en cada cop els tenim més a 

prop. Magatzems, grans indústries, farmàcies... tot i així, sobretot s’està utilitzant per 

realitzar comprovacions d’stock com a substitut al codi de barres, ja que aquest sistema 

no necessita una lectura directa. Des de la Universitat Pompeu Fabra, en concret des del 

departament UbiCA Lab ja portaven un temps innovant amb el RFID i havien presentat 

força treballs per tal de detectar la interacció. Tot i així, no n’hi havia cap que ho fes a 

temps real, i tampoc s’havia creat cap interfície que mostrés aquesta interacció.  

 

Amb aquest treball es pretén aconseguir això mateix. Un sistema que permeti 

visualitzar la interacció de l’usuari a temps real. 
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1.2. Objectius 
 

Com ja s’ha comentat aquest treball té tres objectius bàsics. Primer de tot caldrà 

crear un codi en Python que sigui capaç de llegir les dades proporcionades pel lector 

RFID. El següent pas, serà processar aquestes dades i classificar-les amb dades més 

útils realitzant els càlculs pertinents. A més, caldrà que tot això funcioni a temps real. 

 

Finalment s’haurà d’adaptar un algoritme de classificació que permeti detectar 

de forma precisa la interacció, amb una taxa d’error el més baixa possible i caldrà 

mostrar a partir d’una interfície aquesta interacció. 

 

1.2.1. Descripció del projecte 
 

En el següent projecte es pretén crear una estanteria intel·ligent equipada amb 

sensors RFID que sigui capaç de detectar la interacció de l’usuari amb la estanteria i 

mostrar a temps real els llibres que es troben a l’estanteria i els llibres que l’usuari 

agafa. 

 

El treball es divideix en tres parts. Primer de tot cal configurar el sistema RFID i 

aconseguir llegir la informació a temps real a través de Python, que ha estat el 

llenguatge escollit. La segona part del projecte consisteix en processar i analitzar 

aquestes dades per tal d’obtenir la informació més rellevant i donar fiabilitat al sistema. 

Per últim, caldrà que l’algoritme funcioni a temps real i caldrà crear una interfície que 

mostri a temps real la interacció de l’usuari amb l’estanteria. 

 

1.2.2. Objectiu final del projecte 
 

L’objectiu final del projecte és la creació d’una estanteria intel·ligent equipada 

amb sensors RFID que sigui capaç de mostrar a temps real amb quins llibres l’usuari 

està interactuant d’una forma fiable.  

 

1.2.3. Abast del projecte 
 

 Aconseguir llegir a temps real la informació proporcionada pel lector i adaptar-la 

per tal que pugui ser processada. 

 Processar la informació, decidir quines són les característiques més importants i 

classificar les mostres segons hi ha hagut interacció o no. 

 Creació d’una interfície que pugui mostrar a temps real amb quin llibre 

interacciona l’usuari. 
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1.2.4. Patrocinadors 
 

Aquest projecte està patrocinat principalment per la Universitat Pompeu Fabra i 

en concret pel grup UbiCA Lab. A més, també cal agrair a l’empressa Keonn 

Technologies la seva participació en el projecte proveint a la universitat el material 

necessari per la implementació del sistema RFID. 

 

1.2.5. Planificació 
 

El projecte comença a finals del primer trimestre de l’any 2014 i té una durada 

aproximada de 8 mesos. A continuació es mostra un esquema de la planificació seguida 

des de l’inici fins a la presentació final del projecte: 

 

1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 

Elecció del projecte 
Primeres proves amb una 

antena. 

Recopilació d’informació 

sobre el llenguatge R. 

Recopilació d’informació 

sobre RFID. 

Creació de la part del codi 

de lectura a temps real. 

Intents d’adaptació de R a 

Python. 

Recopilació d’informació 

sobre el llenguatge a 

escollir. 

Creació de la part del codi 

encarregada de processar 

les dades. 

Creació de la part del codi 

corresponent a la 

classificació de les mostres. 

Implementació del sistema 

RFID. 
Creació de la interfície. Proves amb el codi final. 

  
Redacció final de la 

memòria. 

  
Presentació i defensa del 

treball 

Taula 1: Planificació del treball 

 

1.2.6. Risc i cost del treball 
 

A nivell personal, el risc principal és el d’enfrontar-se a un conjunt de 

tecnologies noves que s’han vist molt poc durant la carrera. A més, caldrà aprendre un 

nou llenguatge de programació i fer que funcioni perfectament amb els elements del 

sistema RFID. 

 

Pel que fa al cost del treball, s’utilitzarà el material disponible en el laboratori 

del grup UbiCA Lab de la Universitat Pompeu Fabra. En concret el material necessari 

serà el següent: 

 

 Ordinador amb connexió a Internet. 

 2 antenes Advantenna-p11. 

 1 multiplexor AdvanMux-8. 
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 1 lector Advanreader-100. 

 4 etiquetes RFID passives. 

 Cables RF amb connexió SMA i cables ethernet. 

 Placa Arduino Uno. 

 Leds, resistències i sensors LDR. 

 

1.3. Estat de l’art 
 

Tot i el gran impacte que està començant a tenir l’Internet de les coses i en 

concret, els sistemes RFID, pocs esforços s’estan destinant a realitzar productes 

totalment interactius centrants en l’usuari. Si s’observa detingudament el nombre 

d’indústries i comerços que han implantat sistemes RFID en aquests últims anys es pot 

veure que el creixement és espectacular. Tot i així, la principal tasca d’aquests sistemes 

és detectar les etiquetes que hi són i les que no. És a dir, actua com a substitut dels 

famosos codis de barres. Aquestes etiquetes, tot i ser una mica més cares presenten un 

gran avantatge respecte els codis de barres i és que no necessiten visió directa per rebre i 

enviar informació. 

 

Actualment els múltiples usos que se li donen a les etiquetes RFID van des de 

temes i sectors força diversos: realitzar un inventari a temps real, controls d’stock i 

automatitzar processos de comandes, domòtica, farmacèutiques, localització de 

productes... Tot i així, el treball proposat s’allunya d’aquests camps. Amb aquest 

projecte es vol crear una estanteria intel·ligent que sigui capaç de detectar la interacció 

de l’usuari a temps real i mostrar a través d’una interfície pròpia aquesta interacció. Per 

fer-ho, a grans trets ja que s’explica en detall al llarg d’aquest treball, es vol 

implementar un algoritme que sigui capaç de llegir les diferents tipus de dades 

proporcionades per l’etiqueta i classificar a temps real si hi ha hagut interacció o no. Tot 

i que la literatura que es pot trobar en aquest camp és més aviat poca, s’han trobat 

alguns treballs força interessants. 

 

Primer de tot m’agradaria fer menció a alguns treballs d’aquesta mateixa 

universitat que han estudiat la interacció de l’estanteria intel·ligent. En Diego García 

(Eng. Sistemes Audiovisuals) l’any 2014 va estudiar el comportament d’una estanteria 

similar  a la que s’ha utilitzat aquest any i es va centrar en la utilització del programari 

Weka, per tal de trobar quin era l’algoritme que classificava millor les dades en 

interacció o no interacció. Els resultats van ser força bons, però aquest sistema no estava 

implementat per ser utilitzat a temps real. De la mateixa universitat el Dr. Joan Melià en 

el seu article Human-object Interaction Reasoning using RFID-enabled Smart Shelf [1] 

proposava crear un algoritme en el llenguatge R que fos capaç de detectar la interacció 

de l’usuari amb l’estanteria. Amb la utilització d’un algoritme de Machine Learning que 

estudiava dades d’alt nivell i de baix nivell proporcionades per l’etiqueta es va 

aconseguir una Accuracy  del 81,6% i una F-score del 84,1%. En aquest treball es 

proposa buscar uns valors d’Accuracy i F-score similars i implementar-ho a temps real, 
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ja que el treball anterior no ho feia. En la mateixa línia d’investigació trobem el treball 

Towards Measuring User-Object Interaction in IoT Spaces [24] que proposa continuar 

amb l’algoritme utilitzat en l’article [1] per tal de crear un nou algoritme anomenat 

weighted information gain (wIG) que permeti mesurar com de correctament es 

classifiquen dues mostres. En aquest cas, es disposa d’una estanteria equipada amb una 

antena i una altra equipada amb 4 antenes. A més, també es disposa d’una estanteria 

equipada amb sensors LDR per tal de detectar el ground thruth. Les dades de baix nivell 

i d’alt nivell que s’extreuen del sistema RFID es van passant a l’algoritme wIG, que un 

cop entrenat, ha de ser capaç de classificar les mostres segons hi ha interacció o no. A 

més, en aquest treball també es vol comparar quina de les dues configuracions (amb una 

antena o bé amb múltiples antenes) funciona millor. Per una mostra d’uns vint minuts 

amb diferents voluntaris es van obtenir valors de F-score del 71% amb una antena i del 

84% amb múltiples antenes.  

 

Un altre treball realitzat per part del grup UbiCA Lab de la mateixa universitat és 

el següent: Measuring User-Object Interactions in IoT Spaces [25]. En aquest treball es 

continua la tasca desenvolupada en [24] i es proposa millorar el procés de compra dels 

clients, així com l’extracció d’informació dels clients implementant l’algoritme de wIG 

a temps real. Finalment, un altre article del mateix grup és el següent Using RFID to 

detect interactions in ambient assisted living environaments [26]. En aquest treball es 

proposa utilitzar la tecnologia RFID per millorar el procés de compra de persones grans 

o amb algun tipus de discapacitat que puguin tenir dificultats. Per fer-ho s’implementa 

l’algoritme wIG a temps real i es compraren els resultats obtinguts amb altres algoritmes 

de Machine Learning. Els resultats obtinguts demostren que amb l’algoritme wIG 

s’obtenen millors resultats que utilitzant altres classificadors com Logistic Regression, 

Random Forest (tree-based) and Support Vector Machine (SVM). Els resultats obtinguts 

mostren un accuracy del 85%. 

 

Un altre treball que busca detectar l’activitat de l’usuari amb les antenes RFID és 

el següent. M. Schmitz, J. Baus, and R. Dörr, “The digital sommelier: Interacting with 

intelligent products. En aquest article l’autor proposa afegir antenes WiFi al sistema per 

tal de detectar la interacció. D’aquesta manera, les etiquetes RFID s’utilitzen per 

detectar els ítems que s’agafen i les ones WiFi per detectar la interacció.[2] 

 

Altres autors han optat per equipar els objectes intel·ligents amb altres sensors 

actius o bé complementar els sistemes RFID amb noves tecnologies com la visió per 

computació. En l’article [22] es proposa combinar el sistema RFID amb la visió per 

computació per tal de detectar els objectes que l’usuari manipula. Les proves s’han fet 

amb 33 objectes dins d’una cuina. Aquests objectes es troben equipats amb una etiqueta 

RFID, a més es disposa d’una càmera i d’un algoritme encarregat de la detecció dels 

objectes. La combinació dels dos sistemes permet assolir  valors de precisió més bons 

que utilitzant només RFID. El problema que presenten aquests sistemes és que costa 

d’imaginar que s’implementi en un escenari real ja que dispara molt el cost de la 
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infraestructura. La idea del treball és aconseguir-ho només utilitzant etiquetes UHF 

passives per tal que el  cost sigui mínim. 
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2. Context 
 

En aquest segon capítol es vol presentar una breu introducció dels conceptes 

bàsics del treball. Es parlarà del concepte de computació ubiqua (Ubiquitous 

Computing), del context en el que es troba actualment l’Internet de les coses i dels 

sistemes RFID (Radio Frequency Identification). 

 

2.1. Computació Ubiqua i l’Internet de les coses 
 

 

La computació ubiqua (Ubiquitous Computing o Pervasive computing) s’entén 

com la integració dels ordinadors en l’entorn de la persona. A diferència de la 

computació coneguda fins fa un anys, la computació ubiqua proposa integrar els 

ordinadors a qualsevol lloc, en qualsevol moment i en qualsevol format (ordinadors, 

tauletes, objectes quotidians, sensors...) [3]. 

 

El concepte de computació ubiqua s’atribueix a Mark Weiser, durant la seva 

estada com a cap de tecnologia al Xerox Palo Alto Research Center (PARC). En els seus 

últims articles publicats l’any 1988. Weiser proposava la desaparició dels ordinadors 

personals com a dispositius dedicats, ja que la seva complexitat demanaria massa 

atenció a l’usuari. La seva idea era introduir els ordinadors en  tot allò que ens rodeja, 

per tal de poder captar i processar la informació [4]. Tot i que inicialment el projecte de 

Weiser fou descartat degut a l’elevat cost, la tecnologia actual ens permet pensar en 

objectes intel·ligents i interconnectats a través de la xarxa. La connexió d’aquests 

objectes a Internet és el que és coneix com l’Internet de les coses (IoT). 

 

El concepte d’Internet de les coses fou proposat per Kevin Ashton l’any 1999 en 

una sèrie de proves basades en la identificació d’objectes amb tecnologia RFID i varis 

sensors. Amb la tecnologia RFID, que s’explicarà en el següent apartat i connexió a 

internet es podria per exemple, etiquetar tots els objectes amb un identificador diferent i 

els ordinadors podrien realitzar un inventari a temps real evitant així la falta d’stock. Tot 

i així, l’Internet de les coses proposa anar més enllà de l’etiquetatge d’objectes i ofereix 

dotar de sensors i altres elements electrònics aquests objectes per tal que permetin a les 

persones interactuar amb ells. 

 

Tot i que l’Internet de les coses encara està en una fase força inicial ja trobem 

una bona quantitat de sectors on s’utilitza. Algunes aplicacions rellevants es troben en el 

camp dels sistemes de comunicació, el medi ambient, la gestió d’infraestructures, 

indústries, gestió d’energia, domòtica, empreses de transport o sistemes de salut. Com a 

dada rellevant, m’agradaria comentar que segons dades de l’empresa Gartner, Inc al 

2020 ja hi haurà uns 26 bilions de dispositius dins de l’Internet de les coses [5]. 
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2.2. Sistema RFID 
 

Els sistemes RFID (Radio Frequency IDentification) són un tipus de sistemes 

que utilitzen les ones electromagnètiques per transferir i rebre dades amb l’objectiu de 

detectar i identificar els objectes etiquetats automàticament.  El principal avantatge que 

presenta el sistema RFID davant d’altres sistemes com els lectors de codi de barres és 

que aquests necessiten visió directa amb el lector i la tecnologia RFID, en canvi, no. 

 

La tecnologia RFID s’utilitza en tot tipus d’indústries, automobilístiques, 

farmacèutiques, botigues de roba o inclús en implants animals [6]. De fet, el mercat no 

ha parat de créixer i aquest últim any (2014) va moure 8.89 bilions de dòlars. 

 

El funcionament d’un sistema RFID es força senzill. Consta d’una etiqueta 

RFID que conté les dades d’identificació de l’objecte, un lector RFID que captarà el 

senyal i una aplicació específica, en el nostre cas un ordinador, que s’encarregarà de 

recollir les dades. En la següent imatge podem veure un esquema senzill del sistema: 

 

 
Figura 1: Esquema d'un sistema RFID

1
 

Actualment existeixen diferents tipus de sistemes RFID, i cadascun s’adapta a 

unes característiques determinades. La primera classificació la podríem fer segons la 

freqüència que utilitzen. Podem trobar des de freqüències baixes (125 kHz) fins a 

microones (2,45GHz). El sistema també es pot classificar segons el tipus d’etiquetes que 

utilitzi. Aquestes poden ser actives, és adir, necessiten alimentació o bé passives, que no 

en necessitin. Finalment, un altre aspecte important a l’hora d’escollir el sistema és la 

elecció dels protocols utilitzats.  

L’elecció de la freqüència, el tipus de tag i els protocols utilitzats s’ha decidit en 

treballs anteriors, tot i així, és molt important en l’elecció del sistema ja que cada tipus 

de sistema aporta uns avantatges i uns inconvenients. A continuació es farà una breu 

explicació de tots els elements que formen un sistema RFID. 

                                                 

 
1
 http://www.intechopen.com/books/designing-and-deploying-rfid-applications/rfid-middleware-design-

and-architecture 
 

http://www.intechopen.com/books/designing-and-deploying-rfid-applications/rfid-middleware-design-and-architecture
http://www.intechopen.com/books/designing-and-deploying-rfid-applications/rfid-middleware-design-and-architecture
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2.2.1. Elements d’un sistema RFID 

 
2.2.1.1. Etiquetes 

 

També conegudes amb el nom de Transponder (TRANSmitter/resPONDER) o 

tags, per la seva traducció a l’anglès. Un tag està format almenys per dues parts: un 

circuit integrat que s’encarrega de guardar i processar la informació, modular i 

demodular el senyal de radiofreqüència i de captar l’alimentació que li proporciona el 

lector. A més, un tag també consta d’una antena que s’encarregarà de rebre i enviar el 

senyal. La informació del tag es guarda en una memòria no volàtil. 

 

El lector RFID enviarà un senyal codificat a l’etiqueta, si aquesta rep el missatge 

respondrà amb el seu número d’identificació i la resta d’informació. 

 

Cal destacar que actualment existeixen tres tipus d’etiquetes depenent de si 

necessiten l’ajuda de bateries addicionals per funcionar o no. Els tres tipus són els 

següents: 

 

a) Etiquetes passives: Com el seu nom indica no necessiten alimentació 

addicional. La gran majoria d’etiquetes pertanyen a aquest grup gràcies al seu 

baix cost i a que no necessiten alimentació addicional.  

 

Per alimentar-se, el lector indueix un petit corrent elèctric que serà suficient per 

operar el circuit integrat del tag. D’aquesta forma s’aconsegueix generar i 

transmetre una resposta. Per cada objecte es tindrà un número d’identificació 

únic (ID). 

 

Aquest tipus d’etiquetes acostumen a tenir distàncies compreses entre els 10 mm 

i uns pocs metres segons la freqüència utilitzada, el disseny i el tamany. 

 

b) Etiquetes actives: els tags actius es diferencien de les anteriors bàsicament 

per presentar la seva pròpia font d’alimentació. Tot i els avantatges en el preu 

que presenten les etiquetes passives, les actives també són força utilitzades ja 

que són molt més precises, donen menys errors i funcionen millor quan es troben 

a prop de certs materials com l’aigua o el metall. Gràcies a la font d’energia que 

porten incorporada poden transmetre senyals més potents i això els permet 

mantenir l’eficiència en distàncies majors. 

 

Com a inconvenients tenim que són més cares, més grans i la seva vida útil 

possiblement sigui menor. 

 

Aquest tipus d’etiquetes a més poden integrar algun tipus de sensors que es 

poden utilitzar per monitoritzar diferents entorns. Igual que les anteriors cada 

etiqueta conté un únic número d’identificació. 
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c) Etiquetes semiactives: les etiquetes semiactives són un híbrid de les dues 

anteriors. L’antena és alimentada pel corrent induït que genera el lector i el xip 

és alimentat per una font interna a l’etiqueta. Presenten algunes millores respecte 

a les etiquetes passives però també són més cares i més grans. 

 

A continuació es mostra una imatge de cada tipus d’etiqueta: 

 

 

 
Figura 2: Etiqueta Passiva

2
 

 

 

 
Figura 3: Etiqueta Activa

3
 

 

 

 

Les etiquetes també es poden classificar segons la freqüència a la que treballen. 

En podem trobar de tres tipus (Low Frequency, High Frequency, Ultra High Frequency 

i Microwave) a continuació s’explicaran breument les característiques més rellevants. 

 

a) Low Frequency (LF):  aquest tipus d’etiquetes treballen en el rang dels 120 

kHz fins als 134 kHz. La distància de detecció és força petita (10 cm) i la 

velocitat de transmissió és baixa. 

 

b) High Frequency (HF): treballa en el rang dels 13.56 MHz. En utilitzar 

freqüències més altes la velocitat de transmissió augmenta i la distància també. 

Amb aquest tipus d’etiquetes es poden realitzar lectures fins a 1 m. 

 

c) Ultra High Frequency (UHF): treballen entre els 865 MHz i els 868 MHz a 

Europa i entre els 902 MHZ i els 928 MHz a Amèrica del Nort. A més de ser 

més econòmiques que les anteriors, permeten distàncies majors, fins a uns 12m i 

la seva velocitat de transmissió també és major. En aquest projecte s’han utilitzat 

etiquetes d’aquest tipus. 

 

d) Microwave: aquestes etiquetes utilitzen freqüències molt més altes, en el rang 

dels 2,45 GHz. Tot i ser més cares que la resta, permeten velocitats de 

transmissió més altes. 

                                                 

 
2
 http://rob.sh/post/8 

3
 http://electronicdesign.com/communications/low-power-wi-fi-breakthrough-offers-active-rfid-and-

location-services 
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 Com es pot observar cada tipus d’etiqueta presenta uns avantatges i uns 

inconvenients respecte les altres. Tot i que la decisió de quin tipus d’etiquetes utilitzar 

no ha entrat dins d’aquest treball, caldria comentar que s’han utilitzat etiquetes passives 

a UHF ja que s’ha comprovat que en l’entorn del laboratori i les distàncies amb les que 

es treballen (fins a 50cm) donen un bon resultat. 

 

2.2.1.2. Lector 

 

El lector o Reader en anglès està compost per una antena, un transceptor i un 

descodificador. La seva funció és enviar constantment senyals per comprovar si es 

detecta una etiqueta. Quan una etiqueta capta el senyal, aquesta ha de ser capaç d’enviar 

la informació al lector. Finalment el lector passarà la informació al sistema. 

 

2.2.1.3. Antenes 

 

Les antenes són les encarregades de convertir el senyal elèctric en ones 

electromagnètiques per tal de poder enviar el senyal i de aquestes ones en un senyal 

elèctric que pugui ser interpretat pel lector. 

 

El disseny i el tamany d’aquestes antenes influenciarà considerablement en les 

seves característiques com el guany, la directivitat o la polarització. 

 

2.2.2. Protocol  EPC Gen2 

 
EPC Gen2 és l’abreviatura de EPCglobal UHF Class 1 Generation 2 i intenta 

ser un estàndard internacional per l’ús de les etiquetes UHF en el rang operatiu dels 860 

MHz als 960 MHz. Tot i que algunes companyies utilitzen altres estàndards, EPC Gen2 

és el més utilitzat i el que s’utilitzarà durant el treball.  

 

El model de comunicació del sistema EPC Gen2 és comú a la resta de sistemes 

RFID de baix cost. Com que l’etiqueta no disposa d’alimentació, el lector haurà de 

començar la comunicació enviant una petició (request). Les etiquetes presents 

respondran amb un identificador provisional (response). En el moment que el lector 

respon que ha rebut l’etiqueta (acknowledge) aquestes envien un identificador complet 

de 96 bits. Aquest procés és el que es coneix com selecció i inventariat. Després es 

podrà accedir a continguts de la memòria reservats o modificar parts de la memòria. 

Aquesta fase es coneix amb el nom d’accés [7]. 

 

La senzillesa del protocol i el baix cost que suposen les etiquetes que l’utilitzen 

ha propiciat que aquest sigui un protocol molt utilitzat en la identificació d’objectes per 

gran companyies.  
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3. MATERIALS UTILITZATS 
 

En aquest tercer capítol es pretén entrar al detall amb el sistema RFID utilitzat i 

mostrar tots els components que el formen. A més, es vol explicar el seu correcte 

funcionament i les connexions que són necessàries per dur-lo a terme. 

 

En l’apartat 3.1 es farà una breu descripció del laboratori on ens trobem i de 

l’estanteria utilitzada. En els apartats 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 i 3.6 s’explicaran detalladament 

els components del sistema RFID, fent esment a les funcions més importants. 

Finalment, en el 3.7 es descriurà breument el prestatge creat amb Arduino i se’n 

descriuran els seus components. 

 

3.1. Smart Shelf 

 
Per la realització d’aquest treball s’ha comptat amb una estanteria intel·ligent 

(figura 3.1) ubicada al laboratori UbiCA Lab de la Universitat Pompeu Fabra. Aquesta 

estanteria consta de 8 estanteries amb 4 prestatges cadascuna. Cada prestatge està 

equipat amb dues antenes de l’empresa catalana Keonn Technologies. Cada 8 antenes 

tenim un multiplexor amb 8 sortides que van a parar a un lector RFID també de 

l’empresa Keonn Technologies.  

 

  Els experiments s’han dut a terme amb 4 llibres amb etiquetes passives. A més, 

també s’ha disposat d’una placa Arduino i uns sensors LDR per extreure les dades. A 

continuació s’explicarà amb més detall el funcionament de cada unitat. 

 

 
Figura 4: Smart Shelf Ubica Lab 
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3.2. Antenes 
 

 Les antenes utilitzades són el Advantenna-p11 de l’empresa Keonn 

Technologies. Són unes antenes RFID compactes que treballen amb la freqüència Ultra 

High Frequency. Presenten una polarització i un patró de radiació caracteritzat per un 

lòbul molt ample en totes les direccions en un hemisferi. 

 

 En la següent imatge es pot observar l’antena esmentada: 

 

 
Figura 5: Advantenna-p11 

 

  

Trobem dues versions, l’europea i l’americana. El model europeu, el que s’ha 

utilitzat en aquesta pràctica, treballa en les freqüències de 865 MHz – 868 MHz, mentre 

que l’europea ho fa en el rang dels 902 MHz, fins als 928 MHz. 

 

 El seu patró de radiació (figura 3.3) presenta un lòbul principal en les dues 

direccions en un hemisferi, fet que fa que aquesta antena sigui la ideal per aplicacions 

RFID com la nostra: estanteries intel·ligents, dispositius intel·ligents o altres tipus de 

superfícies intel·ligents en serien els usos més habituals.[8] 

 

 
Figura 6: Advantenna-p11 radiation pattern 
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3.3. Multiplexor 

 

 Els multiplexors utilitzats per aquest treball són  els AdvanMux-8 (figura 3.4) 

també de l’empresa Keonn Technologies. Es tracta d’un multiplexor d’alt nivell que 

expandeix per un factor 8 el nombre d’antenes que es podran connectar a cada port del 

lector. Això vol dir que amb un lector de 4 ports, com el que s’utilitza al laboratori, 

podrem connectar fins a 32 antenes. A més, aquest lector permet dos nivells de 

multiplexació per tant, amb un sol lector de 4 sortides es podrien arribar a connectar 256 

antenes. 

  

 
Figura 7: AdvanMux-8 

  

Com es pot observar a la imatge anterior, el multiplexor consta de 8 ports de 

sortida i 1 d’entrada. Al port d’entrada hi va connectat un dels ports del lector i als 

diferents ports de sortida s’hi connecten les antenes.  

 

 El multiplexor també permet la connexió directa amb el lector que s’ha utilitzat 

(AdvanReader-100) mitjançant un cable Ethernet o bé la connexió per Ethernet a altres 

multiplexors. La utilitat d’aquesta connexió és per una part alimentar el multiplexor, i 

per altra part enviar comandes simples al lector. D’aquesta forma es pot saber en 

qualsevol moment quina antena (port del lector i port del multiplexor) s’ha activat. A 

continuació es mostra un exemple de com es realitzaria la connexió per a 32 antenes. 

Com es pot veure cada port del lector va connectat directament a l’entrada dels 

multiplexors. De cada multiplexor en surten 8 antenes. A més, cal connectar els cables 

Ethernet que van del lector, al primer multiplexor, del primer multiplexor al segon, i 

així successivament. 

 

 
Figura 8: Configuració per 32 antenes 

  

Igual que les antenes els multiplexors estan preparats per treballar en el rang 

UHF en l’estàndard europeu [9]. 
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3.4. Lector 

 

 Com s’ha comentat al punt anterior el lector utilitzat ha estat un Advanreader-

100 (figura 3.6) de la companyia Keonn Technologies. Aquest lector compta a 4 ports 

de sortida que permetrien connectar fins a 1024 antenes fent ús dels multiplexors Keonn 

Technologies ja descrits a l’apartat anterior. 

 

 
Figura 9: Advanreader-100 

 

A més, ofereix un alt rendiment amb un output elevat i una gran sensitivitat. 

L’Avanreader-100 està preparat per treballar amb el protocol EPC global UHF class1 

Gen 2 i la comunicació es pot fer a través d’Ethernet o WiFi. 

 

Al laboratori s’ha utilitzat en dues situacions que canvien una mica les seves 

connexions: en DHCP o bé amb IP fixa. La principal diferència és que amb IP fixa es 

connecta l’ordinador directament al lector. Utilitzant DHCP el lector es connecta a la 

xarxa de la universitat i a través de WiFi o d’Ethernet podrem accedir al lector [10]. 

 

A continuació es mostra un diagrama de l’esquema habitual utilitzat, treballant 

amb IP fixa. 

 

 
Figura 10: Esquema IP fixa 
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3.5. Etiquetes 

 

Per aquest treball s’han utilitzat etiquetes 

passives UHF del tipus EPC Class-1 Gen-2 

enganxades darrere de 4 llibres. Com s’ha descrit 

anteriorment, aquestes etiquetes són més 

econòmiques que les etiquetes actives o 

semiactives, i ja que es vol treballar en distàncies 

curtes (uns 50 cm), aquestes etiquetes resulten 

ideals. 

 

 Les etiquetes s’han anomenat 

abab000000000001, abab000000000002, abab000 

000000003 i abab000000000004. La següent figura 

mostra una etiqueta de les que s’han utilitzat en un 

dels llibres de la mostra. 

 

 

 

 

 

 

3.6. Altres elements del sistema RFID 

 

Altres elements necessaris per completar el sistema RFID són els cables 

emprats.  S’han utilitzat cables RF amb connectors SMA per connectar el lector, els 

multiplexors i les antenes i cables Ehternet per connectar el lector a la xarxa, els 

multiplexors entre ells i el multiplexor 1 al lector. 

 

Les següents imatges mostren els dos tipus de cables emprats. 

 

 

 
Figura 12: Cable RF amb connector SMA 

 

 

 
Figura 13: Cable Ethernet 

Figura 11: Exemple llibre utilitzat 



 

 18 

3.7. Arduino i circuit 
 

En treballs anteriors s’ha comprovat el bon funcionament dels sistemes RFID 

per realitzar inventaris i comprovacions d’stock. Tot i així, hi ha poc estudis que es 

preocupin de detectar la interacció de l’usuari amb els objectes etiquetats. Aquest fet es 

deu a que els mecanismes per realitzar un inventari són força diferents als de detectar la 

interacció. A grans trets, per realitzar una comprovació d’stock el lector enviarà un 

senyal RF i les etiquetes el retornaran enviant la seva informació. Les etiquetes que 

estiguin dins de l’entorn i el lector pugui detectar es posaran dins de l’inventari, en 

canvi, totes aquelles que no es detectin no hi seran presents. 

 

Quan busquem detectar la interacció el problema que sorgeix és que el lector 

continua detectant aquests tags. Per tant caldrà analitzar altres paràmetres i decidir quan 

es produeix interacció o quan els llibres es mantenen a l’estanteria. La solució que s’ha 

proposat és implementar un algoritme de machine learning que es va actualitzant a 

temps real. Per la utilització d’aquest algoritme es necessita un sistema que detecti el 

ground truth, és a dir que ens asseguri si un llibre s’ha agafat o no. Aquesta és la funció 

de la placa Arduino i dels sensors LDR. Tot i així , el sistema Arduino funciona amb uns 

sensors LDR que detecten la llum que els hi arriba, però no és suficient per detectar la 

interacció ja que no detectaria quin llibre s’ha agafat en el cas que es canviés de lloc. 

 

En aquest apartat s’intentarà explicar el funcionament de la placa Arduino i del 

circuit que s’ha creat. 

 

3.7.1. Arduino 

 

 Arduino és una plataforma de hardware lliure basada en una placa 

microcontroladora dissenyada per utilitzar en tot tipus de projectes electrònics. El 

hardware consisteix en una placa Atmel AVR i diferents ports d’entrada i sortida.  

 

 L’Arduino s’utilitza habitualment per desenvolupar objectes interactius 

autònoms, i pot funcionar amb diferents tipus de software com Adobe Flash, 

Processing, Max/MSP, Pure Data o Python. L’entorn amb el  que es treballa es un 

llenguatge propi d’Arduino basat en Processing.  

 

Cal destacar que la seva senzillesa i el seu baix costa han popularitzat molt les 

plaques d’Arduino en el món de l’electrònica. Actualment a la xarxa es poden trobar 

infinitat de projectes i propostes per realitzar amb Arduino. 

 

Arduino disposa de varis tipus de plaques que s’adapten a les diferents 

necessitats. Com que aquest treball simplement necessita de 4 entrades analògiques per 

connectar els sensors i 5 sortides per connectar els Leds, s’ha optat per utilitzar Arduino 

Uno. 
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L’Arduino Uno (figura 14) és una placa basada en ATmega328. Té 14 entrades 

entrades/sortides digitals que ens permetran connectar els Leds i 6 entrades analògiques 

(on hi connectarem els sensors). A més disposa d’una entrada de corrent per tal que 

pugui funcionar independentment de l’ordinador i una entrada USB que té dues 

funcions. Alimentar la placa i connectar-se amb altres dispositius, en el nostre cas, amb 

un ordinador. També compta amb un botó de Reset que esborra el programa que s’hi 

hagi guardat. 

 

 
Figura 14: Arduino Uno 

  

Per a la realització d’aquest treball hem necessitat a més de l’Arduino, 5 Leds que 

s’il·luminaran quan hi hagi interacció, 5 sensors LDR, encarregats de captar la intensitat 

de llum i 5 resistències connectades abans dels sensors. 

 

 En la següent figura es pot veure com ha quedat la configuració final de la placa 

d’arduino amb els sensors LDR, els Leds i les resistències. 

 

 
Figura 15: Cara posterior del prestatge 
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La funció dels sensors LDR és captar la llum i activar el Led quan es supera un 

llindar. Aquest llindar cal calibrar-lo en cada entorn. Els millors resultats al laboratori 

s’han obtingut amb un llindar de 350. Quan es supera aquest llindar s’activa el Led 

corresponent. A més, el codi amb Python va llegint cada vegada si es superen aquests 

llindars o no.  

 

En la figura 16 es pot veure el resultat final de l’estanteria. Tot i que en d’altres 

dissenys els sensors LDR es col·locaven a la part superior, en aquesta estanteria s’han 

col·locat a la part inferior ja que d’aquesta manera funciona amb tot tipus d’objectes: 

colònies, CDs, objectes petits... La funció dels Leds és simplement mostrar d’una forma 

senzilla que el llibre s’ha agafat i que el sistema funciona. 

 

 

 
Figura 16: Cara Frontal del prestatge 

 

 

 Les resistències utilitzades entre les diferents connexions de la placa són del 

tipus 10kΩ ± 5%. En les següents imatges podem veure els tres tipus de components 

utilitzats. 

 

 

 
Figura 17: Resistència 

 
Figura 18: Led 

 
Figura 19: LDR 
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Finalment s’ha afegit tot aquest sistema a una estanteria de plàstic de mides 

55cm x 21cm x 16cm que encaixa perfectament amb un dels mòduls de l’estanteria 

intel·ligent. Aquest prestatge ens permetrà detectar correctament la interacció de 4 

llibres. 

 

 

 
Figura 20: Cara frontal del prestatge 
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4. EINES 
 
 En aquest capítol s’explicaran les diferents eines utilitzades per dur a terme el 

projecte. Bàsicament s’ha fet ús de 3 programes: AvanNet-2.1.4, Python 3.4.2 i Arduino. 

 

 El punt 4.1 tracta sobre l’AdvanNet, el software que acompanya els lector i el 

sistema RFID i que s’encarrega d’enviar i rebre les respostes de les etiquetes. Al punt 

4.2 parlarem de Python, el llenguatge de programació escollit i les llibreries que s’han 

utilitzat. Finalment, a la secció 4.3, es farà una breu descripció del funcionament del 

codi d’Arduino. 

 

4.1. AdvanNet-2.1.4 

  

 La majoria de productes d’un sistema RFID necessiten d’un software que 

permeti operar amb ells, configurar-los i integrar-los de forma senzilla. Amb aquest 

objectiu, l’empresa Keonn Technologies proporciona el software AdvanNet. Aquest 

programa es tracta d’una aplicació escrita en Java que actua com a firmware per a 

qualsevol producte Keonn. Es pot entendre com un pont entre la infraestructura de baix 

nivell requerida per comunicar-se amb els components electrònics i la infraestructura 

dels missatges d’alt nivell que es necessiten gestionar. 

 

 Algunes de les coses que ens permet fer AdvanNet  i que han sigut necessàries 

per a la realització d’aquest treball són les següents: 

 

- Transforma les dades de baix nivell en dades molt més útils convertint-ho en 

missatges XML. 

- Ens permet filtrar les dades a baix nivell. És a dir es podria, per exemple, 

decidir quines etiquetes volem llegir i per tant, de quines etiquetes esperem 

resposta, i quines no. 

- Ofereix una sincronització a partir del protocol REST que permetrà accedir a 

vàries operacions com l’inventari a temps real. 

- Ofereix una interfície web per poder observar a temps real el que està llegint 

el sistema. 

 

A més, de simplificar dràsticament la comunicació entre els diferents nivells del 

sistema i de la xarxa, l’AdvanNet és totalment necessari per realitzar la configuració del 

sistema. 
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A continuació es mostra un diagrama de blocs sobre el software descrit: 

 

 
Figura 21: Diagrama de blocs AdvanNet

4
 

 

 Com es pot obersvar, AdvanNet reb les dades de baix nivell proporcionades per 

les antenes i a partir dels diferents fitxers de configuració s’encarrega de processar i 

gestrionar les dades perquè es puguin utilitzar en diferents sistemes d’alt nivell.[11] 

 

 Per tal de mostrar les dades el software descrit ofereix una interfície clara basada 

en els serveis REST a partir del protocol HTTP. Els missatges REST enviats per 

l’AdvanNet s’envien amb un format xml per tal que siguin més fàcils de llegir [12]. 

Aquestes missatges després es processen i es mostren en tres formats diferents. El 

primer format és la creació d’arxius .csv que mostren tota la informació recollida en un 

cert instant de temps. Treballar amb aquests arxius pot ser útil per la creació 

d’aplicacions que no funcionin a temps real, però degut als objectius d’aquest treball 

s’ha optat per una altra forma d’obtenir les dades. 

 

 La segona forma de visualitzar la informació és a partir de l’adreça 

http://localhost:3161/main.html. Aquest arxiu és el que es coneix com a main i en el 

nostre cas, es va actualitzant aproximadament cada uns dos segons. La velocitat 

d’actualització dependrà del nombre de tags i del read time que s’hagi configurat. En la 

figura 22 es mostra una imatge d’aquesta interfície. Com es pot observar el primer que 

cal fer és seleccionar el dispositiu que tenim connectat a l’ordinador. Normalment es 

connecta per defecte, però en cas de comptar amb més d’un dispositiu caldria 

seleccionar l’adequat. A continuació se’ns mostra informació sobre el lector: el seu Id, 

el model, la seva adreça IP i la seva adreça Mac. A més, ens permet canviar el mode de 

configuració de la lectura. 

                                                 

 
4
 http://www.keonn.com/images/stories/pdf/Keonn-AdvanNet_User_Guide.pdf 

http://localhost:3161/main.html
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Figura 22: Captura del Main 

 

En el següent apartat es mostren un seguit de finestres que o bé aporten 

informació sobre les lectures (Monitor) o bé ens permet definir diferents paràmetres de 

configuració. Per aquest treball s’ha utilitzat la finestra Monitor per comprovar que el 

sistema funcionava correctament i per tal de comparar que les dades que es llegien amb 

el codi implementat coincidien amb aquestes. A la finestra Monitor  trobem les següents 

característiques [11]: 

 

EPC Tag EPC en hexadecimal. 

Reader Port del lector el que es llegeix el tag. 

Mux1 
Port de sortida del primer nivell de multiplexació en el que 

s’ha llegit el tag. 

Mux2 Port de sortida del segon nivell en el que s’ha llegit el tag. 

Location Localització estimada del tag. 

RSSI RSSI del tag rebut 

Read Count Número de vegades que s’ha llegit el tag en la lectura. 

Phase Valor de fase detectat. 

Time Instant de temps en el que s’ha realitzat la lectura 

Taula 2: Característiques de la funció Monitor 
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A més, com ja hem comentat també podem accedir a totes aquestes dades a 

través de la direcció http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory, on es troba 

l’arxiu inventory.xml que és el que s’anirà parsejant a temps real. Aquest arxiu 

s’actualitza aproximadament cada 2-3 segons, depenent del nombre de tags i d’antenes i 

presenta la següent estructura. 

 

 
Figura 23: Captura del fitxer Inventory.xml 

 

 Primer es mostra informació rellevant del fitxer i del lector, així com el temps en 

el que s’ha actualitzat el fitxer o la Identificació del lector. Posteriorment, s’entra dins 

de inventory i es mostren les diferents etiquetes detectades. Igual que en el fitxer main, 

per cada etiqueta podem observar les característiques següents: MUX1, 

OPERATION_MODE, TIME_STAMP, READ_COUNT, FREQ, RF_PHASE, RSSI, 

ANTENNA PORT.  

 

 El primer objectiu del treball consistirà en parsejar aquest fitxer a temps real i 

anar creant una matriu per cada antena i etiqueta on es mostrin totes aquestes 

característiques ordenades pel seu Time Stamp. Caldrà que les dades recollides tinguin 

un format amb el que es pugui operar, és a dir, s’han d’eliminar símbols, comes, 

convertir els números a enters o decimals etc. 

 

 

 

 

http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory
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4.2. Python 3.4.2 

  

 Python és un llenguatge de programació d’alt nivell interpretat i de codi lliure. 

Gràcies a la seva simplicitat i a la seva velocitat s’ha popularitzat força en aquests 

últims anys. Python fou creat a finals dels anys 80 per Guido Van Rossum, al CWI 

(Centrum Wiskunde & Informatica) als Països Baixos. Es tracta d’un llenguatge de 

programació multiparadigma. Això vol dir que permet diferents estils de programació: 

Programació orientada a objectes, programació imperativa i programació funcional.  

 

 Algunes de les característiques més rellevants que defineixen aquest llenguatge 

són les següents: 

 

- Senzill d’aprendre: un dels objectius de la creació d’aquest llenguatge era 

crear una eina senzilla que afavorís un codi llegible. Això s’ha mantingut des 

dels inicis i actualment es considera un dels millors llenguatges per 

començar a programar. A més, és similar a altres llenguatges i és fàcil 

adaptar-s’hi. A més, la seva popularitat ha permès que es creï una gran 

comunitat al seu voltant i on és senzill resoldre la majoria de dubtes. 

 

- Aplicacions: disposa d’un gran nombre d’aplicacions que permeten 

simplificar les tasques més complexes. A més, es poden trobar moltes 

llibreries creades per la comunitat. 

 

- Open-source: al tractar-se d’una aplicació sota la llicència open-source, es 

pot utilitzar i distribuir gratuïtament, sempre sense cap ús comercial. 

 

- Multi-plataforma: Python funciona correctament en qualsevol plataforma, ja 

sigui Linux, Windows o Mac.[13][14] 

 

A més, cal comentar que Python ha anat sofrint actualitzacions durant els anys. 

Actualment ens trobem amb la tercera versió (llençada el 2008) que aporta alguns 

canvis en quan a la codificació i millores en eficiència. Tot i així, la tercera versió no és 

del tot compatible amb la segona edició i això fa que encara hi hagi una gran comunitat 

que continua utilizant Python 2.7.  

 

Una de les recomanacions que es fa és que si es pot fer en Python 3, utilitzar 

aquesta versió. Com que aquest treball partia de zero, i no feia falta reutilitzar codis 

antics s’ha optat per utilitzar aquesta versió. [15] 

 

En el treball realitzat, podríem afirmar que el codi que executa Python és el 

motor principal de l’aplicació. En concret s’encarrega de realitzar les peticions a 

l’AdvanNet i anar parsejant el fitxer inventory a temps real. S’encarrega també de 

processar les dades, realitzar un seguit de càlculs i implementar un algoritme de 
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Machine Learning. Finalment també és l’encarregat de mostrar la interfície creada. Tot 

aquest procés s’explicarà en detall en el següent apartat. 

 

4.2.1. Llibreries 
 

 En aquest punt s’explicaran breument totes les llibreries utilitzades per la 

realització del projecte. 

 

xml.etree.ElementTree 

 

Es tracta d’una API senzilla i eficient que ens permet parsejar i crear fitxers 

XML ràpidament. El que fa és llegir el fitxer XML seleccionat i el passa a un format 

molt més natural, en forma d’arbre.[16] 

 

En aquest treball la llibreria s’utiltza per parsejar a temps real el fitxer 

inventory.xml. 

 

import urllib.request 

 

 El mòdul urllib.request  defineix funcions i classes que serveixen per obrir, i 

gestionar URLs complexes. [17] 

 

 En aquest treball en concret s’ha utilitzat la funció urlopen() per tal d’obrir la 

direcció http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory que és la direcció on es 

troba el XML que l’AdvanNet actualitza cada dos segons aproximadament. 

 

math 

 

 Aquesta llibreria proveeix accés a funcions matemàtiques descrites per 

l’estàndard C. En el projecte presentat aquesta llibreria es torna una eina bàsica per tal 

de realitzar diferents càlculs com passar de graus a radians, realitzar càlculs amb el 

número pi i altres funcions. 

 

statistics 

 

 La llibreria esmentada ens aporta un conjunt de funcions per calcular dades 

estadístiques d’un conjunt de dades numèriques. En aquest treball s’han utilitzat les 

funcions mean() que calcula la mitjana aritmètica i stdev() que calcula la desviació 

estàndard. 

 

 

 

 

 

http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory


 

 29 

scipy 

 

 Es tracta d’una llibreria open source que aporta un conjunt d’eines per a la 

computació científica. En aquest projecte s’han utilitzat les funcions 

scipy.stats.morestats.circmean() i scipy.stats.morestats.stdev() que serveixen per 

calcular la mitjana circular i la desviació estàndard circular. [18] 

 

serial 

 

 Aquest mòdul s’encarrega d’accedir a diferents ports des de Python. En aquest 

treball s’ha utilitzat per poder realitzar una connexió amb l’Arduino[19]. 

 

Tkinter 

  

 El mòdul Tkinter (Tk interface) és l’estandard de python per a la creació 

d’interfícies GUI. Es troba disponible tant en distribucions Linux com Windows. En 

aquest treball s’ha utilitzat per crear la interfície que mostra quin llibre s’ha agafat [20].  

4.3. Arduino 1.6.1 software 

 
 El software que empra l’Arduino es tracta d’una plataforma open source que 

permet escriure codi d’una forma senzilla i pujar-lo a la placa. Es tracta d’un llenguatge 

multi plataforma que es pot utilitzar en Windows, Linus o Mac OS X.  

 

 L’entorn està escrit en el llenguatge java i basat en Processing i altres 

plataformes de software lliure [21]. 
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5. INTERACCIÓ 
 
 En aquest capítol s’explicarà el que entenem per interacció i el procés seguit per 

detectar-la. També s’explicaran com funcionen altres treballs relacionats amb el camp 

de la interacció i els sistemes RFID. Aquest capítol, ha de servir d’introducció pel 

capítol 7, on es concretarà més el funcionament del sistema i es veuran els resultats 

obtinguts. 

 

 Tot i el creixement que ha experimentat la tecnologia RFID en aquests darrers 

anys, s’han fet poc esforços per crear sistemes pensats en interactuar directament amb 

l’usuari. Pel que fa a les prestatgeries intel·ligents equipades amb RFID el principal ús 

que se n’ha donat és el de realitzar inventaris d’stock a temps real. Tot això ha permès 

reduir errors humans i reduir el cost i el temps de realitzar això manualment. Si que és 

cert que totes aquestes millores acaben influenciant en l’usuari final, però l’usuari no 

veu aquesta prestatgeria com un element intel·ligent amb el qual interactuar.  

  

 Com ja hem comentat en capítols anteriors, l’objectiu d’aquest treball és detectar 

la interacció de l’usuari amb la prestatgeria a temps real. En concret es vol saber si 

s’agafa un llibre i quin llibre s’ha agafat. A més, la prestatgeria ha de ser capaç de no 

detectar com a interacció si un llibre s’ha canviat de lloc i això provoca una variació 

dels paràmetres detectats pel lector. 

 

 Una de les primeres idees que podrien sorgir per tal de detectar la interacció és la 

següent: si el lector detecta l’etiqueta el llibre es troba en el prestatge, i per tant no s’ha 

produït interacció. En cas contrari, si el llibre no es detectat significa que ha estat agafat 

per l’usuari i per tant es detecta com a interacció. Aquest sistema podria funcionar a 

temps real, tal com ho fan els programes encarregats de crear un inventari. Tot i així, la 

interacció detectada només seria una part molt petita, es detectaria si un llibre s’ha tret 

de l’estanteria i s’ha allunyat uns quants metres de l’antena. El que es proposa en aquest 

treball és detectar la interacció en un camp proper. Per exemple, un usuari agafa un 

llibre durant uns quants segons i el torna a deixar. En aquest cas, l’usuari es trobaria 

aproximadament a 25 cm de l’antena, i tot i que els paràmetres d’amplitud i fase 

detectats pel lector canviarien, el lector continuaria detectant l’etiqueta. En la figura 24 

es pot veure la interacció d’una persona amb l’estanteria i el que ha de detectar el 

sistema. 

 

 Una altra idea que podria sorgir és la d’estudiar quins són els valors d’amplitud i 

fase detectats pel lector quan els llibres es troben al prestatge i comparar-los amb els 

valors que s’obtenen en interactuar. El problema que sorgeix és que el sistema RFID 

varia molt amb l’entorn, i tot i que al laboratori les condicions són gairebé sempre les 

mateixes,  no tindria sentit en una aplicació al món real on poden variar molts factors 

com: la distància dels llibres a l’antena, el número de persones dins de la sala, la 

interacció de cadascú, etc. Algunes solucions a aquest problema es troben explicades en 
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l’article [1] i passen per la utilització de nous sensors i combinar la informació que 

aquests aporten amb les dades obtingudes pel sistema RFID, o per la utilització de 

sistemes de visualització per computació també per complementar la informació 

aportada pel sistema RFID [22]. 

 

 Tot i així, l’objectiu d’aquest treball és reduir el cost que implica afegir nous 

sensors o altres elements i aconseguir detectar la interacció de l’usuari amb la 

prestatgeria utilitzant només un sistema RFID compost per etiquetes passives UHF i un 

lector. 

 

 Inicialment es va treballar amb l’algoritme [1] que s’ha explicat més en detall en 

l’apartat 5.1. S’havia de passar el codi a Python i adaptar-lo perquè funcionés a temps 

real.  Tot i els esforços, al final no va ser possible i es va proposar la implementació a 

temps real d’un algoritme que fos capaç de detectar quins són els millors llindars per tal 

de detectar la interacció i anar actualitzant cada vegada aquests llindars. En els següents 

capítols s’explicarà amb més detall l’algoritme utilitzat i els resultats obtinguts. 

 

 
Figura 24: Interacció 
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5.1. Human-object Interaction Reasoning using RFID-enabled 

Smart Shelf 
 

En aquest treball es disposava d’una estanteria equipada amb 4 antenes 

connectades a un lector RFID i 5 llibres equipats amb etiquetes RFID. Es van 

seleccionar un seguit de voluntaris per anar agafant els llibres etiquetats de l’estanteria 

com si es trobessin en una llibreria. Les dades generades pel lector s’anaven guardant en 

arxius .csv i a més, es guardava el temps de lectura per tal de poder aconseguir un 

ground truth en el cas que es detectés interacció.  

 

Un cop recollits els resultats durant un experiment de 10 minuts es processava 

tota la informació a través del llenguatge de programació R, i s’aplicava un algoritme de 

Machine learning  basat en una xarxa Bayesiana. Primer es classificaven els valors de 

les característiques en objectes interactuats o bé objectes estàtics utilitzant l’anàlisi 

proporcionat per l’ Information Gain [23]. Aquesta mesura ens indica com de bé dos 

tipus de tags (interacció o no interacció) es poden separar correctament utlitzant un 

llindar. Després, s’aplicava aquest aprenentatge en una xarxa Bayesiana (Bayesian 

Noisy-OR) per inferir en la interacció. 

 

A continuació es mostren els resultats obtinguts d’estudiar els valors de RSSI i 

fase de les 4 antenes. Els instants de temps seleccionats mostren que s’ha produït 

interacció. 

 

 
Figura 25: Valors obtinguts en la mesura de la fase i la RSSI
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El següent pas era calcular les mitjanes dels valors de RSSI i de fase. Finalment 

es passaven totes les dades per l’Information Gain i s’obtenia la següent taula: 

 

 
Figura 26: Summary of Information Gain analysis
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A la taula es pot veure el millor llindar seleccionat, el valor retornat per 

l’Information Gain i l’Accuracy individual per cada paràmetre. Com es pot observar, el 

millor valor d’Accuracy s’obtenia per la RSSI. Tot i així, el valor de l’Accuracy no és 

suficient per comprovar si el sistema funciona correctament, ja que si tenim moltes més 

dades sense interacció que dades amb interacció i es detecten totes les primeres 

correctament i les segones no,  l’Accuracy serà elevat però el sistema no serà capaç de 

classificar correctament les dues classes. És per aquest motiu que es van calcular les 

següents mètriques: Precision, Recall, F-score i Accuracy. Tot i que les mètriques 

s’expliquen més en detall en l’apartat 6.4.1 a grans trets la Precision s’entén com la 

fracció de les interaccions detectades respecte totes les mesures. Recall és la fracció de 

les interaccions actuals respecte totes les interaccions. El resultat del F-score mesura la 

mitjana ponderada harmònica del Precision i el Recall. Finalment l’Accuracy el nombre 

de mostres que s’han detectat correctament. 

 

Per últim, es van utilitzar diferents models de classificació utilitzant només 

alguna de les característiques o la combinació d’aquestes. El resultats obtinguts es 

poden veure en la figura 27. 

 

Com es pot observar l’algoritme proposat que utilitzava els valors de RSSI, fase i 

el número d’antenes que llegien el tag era el que treia uns millors valors en la majoria 

de mètriques. Es va aconseguir un valor de F-score= 84,1%,  d’Accuracy = 81,6% i de 

Recall =97%. 
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Figura 27: Mètriques pels diferents models proposats

7
 

  

 

La idea inicial del projecte era utilitzar aquest algoritme per tal detectar la 

interacció a temps real dels usuaris amb l’estanteria. És a dir, calia adaptar aquest codi a 

Python ja que treballa més ràpidament que R. Tot i així, la feina prèvia era força 

costosa. Com s’explica en el capítol 6, primer s’havia de parsejar el fitxer inventory.xml, 

processar les dades i realitzar un seguit de càlculs a temps real per finalment cridar a 

l’algoritme descrit i fer la classificació. Es van provar múltiples opcions per fer-ho, des 

d’instal·lar la llibreria rpy-2, que hauria de permetre la comunicació entre Python i R 

fins anar convertint tot el codi al nou llenguatge. Tot i els intents, al final es va decidir 

per estudiar quines eren les dades que ens permetien classificar si hi havia o no 

interacció a partir d’un llindar. Després de realitzar aquest estudi es va crear un 

algoritme capaç de classificar les dades a partir d’aquests llindars i d’anar actualitzant 

els valors dels llindar a temps real. Tot això es descriu en més detall en els capítols 6 i 7. 

                                                 

 
7
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6. METODOLOGIA 
 
 En aquest capítol s’explicarà la metodologia utilitzada per tal de detectar 

correctament la interacció de l’usuari amb l’estanteria. En la primera secció s’explicarà 

la configuració del software AdvanNet per tal de que el sistema funcioni. En la secció 

6.2 s’explicarà com es realitza l’obtenció de les dades. En la tercera secció es parlarà del 

processat que es fa amb les dades obtingudes. Finalment es parlarà del codi utilitzat per 

actualitzar els llindars i dels resultats que s’obtenen gràcies a les mètriques utilitzades. 

 

 En la figura 24 es pot veure un esquema del funcionament de l’aplicació. 

 

 
Figura 28: Esquema del codi 

 

6.1. Configuració del software AdvanNet 

 
 Tot i que la majoria de la configuració per aquesta estanteria ja venia donada, en 

aquest punt s’explicaran els paràmetres més importants que cal tenir en compte. 

 

 Primer de tot, cal recordar que s’ha utilitzat la versió 2.1.4 d’AdvanNet i 

bàsicament hem treballat amb dos fitxers: connectors.xml i adrd-m4-100.xml. El fitxer 

connectors.xml es troba a la direcció AdvanNet-2.1.4\conf\META-INF i tot i els 

múltiples paràmetres que permet editar cal destacar la creació d’un filtre abab. El filtre 

es mostra a continuació: 

 

regExpFilter>^abab.*</regExpFilter> 
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 Amb aquest filtre el que s’aconsegueix és que només es llegeixin les etiquetes 

que continguin abab i així es pot treballar al laboratori evitant la lectura de totes les 

altres etiquetes que pertanyen a altres experiments. 

 

 Pel que fa al fitxer adrd-m4-100.xml que es troba dins del directori AdvanNet-

2.1.4\conf\META-INF\devices s’han escollit els diferents valors per cada un dels 

següents paràmetres: 

 

 Id: és el nom del lector, per tant: adrd-m4-100 

 

IP: és la IP que porta assignada el lector. En el cas que el lector tingui una 

configuració DHCP la IP serà la 10.80.55.119, si del contrari el lector té 

assignada una IP fixa, la IP serà la 192.168.1.17. 

 

En el cas de treballar en IP fixa o en DHCP cal tenir en compte que tal com s’ha 

comentant al capítol 3 la configuració de les connexions canvia. A més, si es 

treballa amb IP fixa cal configurar l’ordinador amb una IP, i una màscara dins 

d’aquest rang. En aquest treball sempre s’ha treballat amb la IP de Windows 

192.168.1.10 i la màscara de subxarxa 255.255.255.0. Per contra, si es treballa 

amb DHCP, cal tenir en compte que serà necessari tenir accés a la xarxa. 

 

readPower:  permet definir la potència que emet el lector. En el nostre cas serà 

de 31.5 dBm. 

 

Un cop s’ha comprovat que la configuració dels fitxers és la correcta s’executa 

l’AdvanNet utilitzant el fitxer advanNet.bat que es troba al directori AdvanNet-2.1.4\bin.  

 

Si tot funciona correctament el lector començarà a llegir. Una molt bona opció 

per comprovar que s’està llegint correctament és utilitzar la direcció 

http://localhost:3161/main.html per tal de visualitzar les lectures a temps real, o bé la 

direcció http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory on es troba l’arxiu .xml 

que anirem parsejant. 

 

6.2. Obtenció de dades 

 
 En aquesta secció es descriurà la primera part del codi, concretament totes 

aquelles dades que s’encarreguen de rebre les dades del sensor. 

  

 La funció encarregada de parsejar el fitxer  http://localhost:3161/devices/adrd-

m4-100/inventory és la funció parse_inventory(url) a la qual se li ha d’entrar una url. 

En el nostre cas, serà la direcció on es troba inventory. 

http://localhost:3161/main.html
http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory
http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory
http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory
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 El primer que fa la funció és convertir el fitxer .xml en una mena d’arbre, 

utilitzant la llibreria xml.etree.ElementTree i d’aquesta forma podrem accedir a la seva 

informació d’una forma més senzilla. L’arbre creat presenta la següent estructura: 

 

 

        

        

        

     Class   

     Epc   

    item Ts  MUX1 

     ID Class OPERATION_MODE 

     data hexepc TIME_STAMP 

 Type     props READ_COUNT 

 Ts      FREQ 

 Status  Class    RF_PHASE 

 Mgvs ID Size    RSSI 

inventory Data inventory time    ANTENNA_PORT 

   items     

        

       [...] 

     Class   

     Epc   

    item Ts  MUX1 

     ID Class OPERATION_MODE 

     data hexepc TIME_STAMP 

      props READ_COUNT 

       FREQ 

       RF_PHASE 

       RSSI 

       ANTENNA_PORT 

Taula 3: Arbre creat a partir de Inventory.xml 

  

 

Per tant, el primer que farem és detectar on apareix l’etiqueta hexepc. Quan es 

detecta aquest text es busquen les característiques que l’acompanyen i ens seran útils 

per a aquest treball. En concret, es busquen els camps RSSI, ANTENNA_PORT, 

RF_PHASE, TIME_STAMP, MUX, FREQ, READ_COUNT. Com que posteriorment 

s’haurà de treballar amb aquestes dades cal assegurar que totes tinguin el mateix format 

i que es puguin realitzar operacions matemàtiques amb aquests valors. És per això, que 

les dades s’han de transformar i convertir al format adequat. 
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Finalment s’obté un array, anomenat rows,  que presenta el següent format: 

 

HEX_EPC MUX TIME_STAMP RSSI RF_PHASE 

Taula 4: Vector rows 

  

On HEX_EPC és un string que ens indica quina de les 4 etiquetes 

(abab000000000001, abab000000000002, abab000000000003, abab000000000004) 

s’ha llegit. La variable MUX és un enter que ens indica quin multiplexor s’ha utilitzat 

per llegir, per tant ens indica quina de les dues antenes s’ha utilitzat. TIME_STAMP és 

un enter que ens indica en format Epoch (Epoch time o Unix time) l’instant de la lectura, 

RSSI és un enter que ens retorna la potència rebuda pel tag i RF_phase, és un enter que 

ens indica la fase rebuda pel tag. 

  

Un cop realitzada la primera lectura es passa a la segona part del codi, la que 

s’encarrega del processat de les dades. 

 

6.3. Processament de les dades 

 
 Aquesta és la part de classificar les dades, i realitzar diferents càlculs amb elles 

per tal de poder-les estudiar. 

  

 Un cop es crea l’array rows es creen 8 matrius, una per cada antena i etiqueta 

seguint el següent esquema: 

 

Matriu Antena Etiqueta 

Matriu 1 1 abab000000000001 

Matriu 2 1 abab000000000002 

Matriu 3 1 abab000000000003 

Matriu 4 1 abab000000000004 

Matriu 5 2 abab000000000001 

Matriu 6 2 abab000000000002 

Matriu 7 2 abab000000000003 

Matriu 8 2 abab000000000004 

Taula 5: Relació entre antena, etiqueta i matriu 
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 El següent pas és mirar quin valor retorna la funció ArduinoPos(). Aqueta funció 

ens retorna 0, 1, 2, 3 o 4. Un 4 significa que tots els llibres es troben al prestatge i que 

per tant no s’ha produït interacció. Un 0 ens indica que s’ha agafat el llibre de la posició 

0, un 1 que s’ha agafat el llibre de la posició 1 i així successivament. En funció d’aquest 

valor s’afegirà al vector rows un 0 o un 1, indicant que hi ha hagut interacció o que no 

n’hi ha hagut. 

 

 Posteriorment es crida a tot un seguit de funcions matemàtiques que ens 

permetran decidir si aporten informació rellevant per tal de detectar la interacció o no. 

Aquestes funcions són les següents: 

 

rssi_diff(matrix, pos_init): retorna la diferència entre el valor actual i l’anterior 

de RSSI per l’etiqueta i l’antena que entren a la funció 

 

rf_phase_diff(matrix, pos_init): retorna el valor absolut de la diferència entre el 

valor actual de la fase i el valor anterior en radians. 

 

rssi_mean_std(matrix, pos_init): calcula la mitjana aritmètica i la desviació 

estàndard de les mostres RSSI de l’últim minut per cada etiqueta i cada antena. 

 

phase_mean_std(matrix, pos_init): calcula la mitjana circular i la desviació 

estàndard en radians de  les mostres de fase de l’últim minut per cada antena i 

etiqueta. 

 

phaseDiffMean(matrix, pos_init): calcula la mitjana de les mostres de 

diferència de fase de l’últim minut. 

 

Finalment totes aquestes dades s’afegeixen a la seva matriu, obtenint un total de 

8 matrius amb l’estructura següent: 

 

 
Figura 29: Exemple de la matriu generada 

 

 

Quan s’han llegit i processat tot el fitxer inventory.xml, es torna a cridar i si els 

valors de time stamp són diferents es torna a realitzar tot el procés de processat afegint 

les noves mostres a la matriu corresponent. 
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6.4. Algoritme de classificació i mètriques utilitzades 
 

6.4.1.  Interaction Gain 
 

Inicialment es volia adaptar l’algoritme descrit en [1] ja que ja s’havia estudiat el 

seu comportament i permetia obtenir valors molt alts de classificació. Aquest algoritme 

consta de 3 funcions en el llenguatge de programació R. El primer arxiu s’anomena 

Interaction.R i s’encarrega bàsicament de recopil·lar els arxius .csv creats pel software 

Advannet  i els creats pel codi fet en Arduino. Un cop agafades les mostres es crea un 

sol arxiu .csv on apareixen totes les dades. Aquest arxiu, no s’ha utilitzat ja que les 

mostres no s’obtenen a partir dels arxius .csv i no era necessari. 

 

El segon fitxer que trobem s’anomena scriptIG. Aquest arxiu principalment 

s’encarrega de reordenar les mostres per tal que puguin ser processades i cridar a la 

funció InformationGain. Finalment també s’encarrega d’extreure les mètriques. L’intent 

de passar aquesta part a Python  va ser la que va portar més problemes, ja que el 

llenguatge R està més preparat per treballar amb grans fitxers de dades i matrius 

multidimensionals que Python. A més, l’ús de funcions específiques en el llenguatge R 

encara van dificultar més la tasca. Inicialment, tot el treball s’havia treballat amb tipus 

d’arrays senzills dels que disposa Python. En l’intent d’adaptar aquesta part del codi, es 

va intentar canviar a numpy arrays, utilitzant la llibreria numpy,  que teòricament havia 

de permetre l’ús d’arrays multidimensionals, però tot i així no es va aconseguir.  

 

Un altre dels intents va ser utilitzar la llibreria pandas que en principi també ha 

de permetre accedir a les dades d’una forma similar a la que ho fa R, però al final era 

necessari tornar a utilitzar numpy per funcions com which/where.  

 

Finalment, el tercer fitxer anomenat InformationGain, en el qual es troba descrit 

l’algoritme IG, es va poder adaptar a la perfecció si es passava una sola matriu, és a dir, 

la informació d’una antena i una etiqueta. Tot i així, al final es va descartar la utilització 

d’aquest algoritme perquè fer que funcionés per les 8 matrius i a temps real implicava 

realitzar força canvis.  

 

Degut a les dificultats que produïdes en intentar adaptar l’algoritme anterior a 

Python es va proposar utilitzar un algoritme de classificació més senzill que permetés 

detectar a temps real quin era el millor llindar d’un conjunt de característiques per tal de 

classificar les dades correctament. 
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6.4.2. Get Threshold 
 

 Per tal de saber si s’ha produït una interacció o bé els llibres es mantenen a 

l’estanteria només utilitzant el sistema RFID i per tal de detectar quin llibre s’ha agafat 

s’ha creat la funció getThreshold(dataMatrix, ind). En aquesta funció s’hi entraran les 

matrius descrites anteriorment.  

 

 Per cada característica que entri a l’algoritme (RSSI, RSSI_DIFF, RSSI_MEAN, 

RSSI_STD, RF_PHASE, RF_PHASE_MEAN, RF_PHASE_STD i 

PHASE_DIFF_MEAN) es buscarà el llindar amb el que es classifiquin millor les 

mostres segons si hi ha hagut interacció  o per contra, no n’hi ha hagut. 

  

Un cop s’han processat totes les mostres caldrà calcular per cada característica 

un seguit de mètriques. A continuació es mostra la part de codi encarregat de calcular 

quin és el llindar òptim per tal d’obtenir la màxima precisió: 

 

 
Figura 30: Part del codi de classificació 

 

 

6.4.3. Mètriques Utilitzades 
 

 A continuació descriurem totes aquelles mètriques que s’han utilitzat per decidir 

quins paràmetres ens ajuden a predir la interacció. 

 

 El primer que calcularem és la precisió que ens aporta el nostre algoritme per 

cada característica. Aquesta mètrica és coneix com a Accuracy i ens indica quin és el 

nombre de dades que s’han classificat correctament. Per tal de trobar l’Accuracy 

simplement cal aplicar la següent fórmula: 
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 L’Accuracy mostrarà un percentatge que interessarà que sigui el més elevat 

possible, tot i axí, aquesta mesura no serà suficient ja que es podria donar el cas que es 

detectin correctament totes les no-interaccions, però que no es detectin correctament les 

interaccions. En aquest model, justament això donaria un accuracy molt elevat, ja que hi 

ha moltes més mostres sense interacció que mostres interactuades, però indicaria que el 

sistema no funciona correctament. És per aquest motiu que cal afegir altres mètriques. 

 

 El següent que farem és crear una matriu de confusió. Aquest tipus de matriu 

crea quatre categories per comprovar com s’han classificat les dades. Les categories són 

les següents: 

 

True Positive (TP): ens indica quines mostres que sabem que pertanyen a 

interacció, realment s’han classificat com a interacció. 

 

False Positive (FP): ens indica el nombre de mostres en les quals no hi ha hagut 

interacció però que el sistema s’ha equivocat i ha detectat com mostres 

interactuades. 

 

True Negative (TN): en aquest grup entraran totes aquelles mostres en les quals 

no s’ha produït cap interacció i el sistema ha detectat correctament com mostres 

ens les quals no s’ha produït interacció. 

 

False Negative (FN): finalment, en aquesta categoria hi entraran totes aquelles 

mostres en les quals hi ha hagut interacció i el sistema ha detectat com a que no 

s’ha interactuat. 

 

Com es pot suposar, un bon sistema de classificació hauria d’extreure un nombre 

de True Positive i False Positive elevat i un nombre de False Positive i False Negative 

mot més baix. A la taula 5 es pot observar una matriu de confusió tal i com es troba 

habitualment. A partir de la següent matriu es crearan la resta de mètriques que es 

descriuran a continuació. 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció TP FN 

No Interacció FP TN 

Taula 6: Matriu de confusió 



 

 45 

6.4.3.1. Precision, Recall i F-score 

 

  

 La primera mètrica estudiada és Precision. Aquesta mètrica indica quin tant per 

cent dels elements seleccionats són correctes. És a dir, d’aquelles que s’han detectat 

com a veritables, en el nostre cas que hi ha hagut interacció, realment ho són. Així, la 

fórmula que ens cal aplicar serà la següent: 

 

 
 

 Evidentment com major sigui aquest valor millor, ja que indicarà que l’algoritme 

classifica correctament més elements. 

 

 La segona mètrica és Recall. Aquesta mètrica indica quin tant per cent 

d’elements correctes s’han seleccionat. És a dir, sobre la suma dels True Positive i False 

Negative (positius que s’han seleccionat com a negatius) quants True Positive tenim. La 

fórmula per realitzar aquests càlculs és la següent. 

 

 
 

 Aquest valor també interessa que sigui el més elevat possible, ja que això 

indicarà que el nombre de False Negative és inferior. 

 

 Finalment cal calcular F-score. Aquesta mesura intenta resumir les dues 

mètriques anteriors, i per això es realitza una mitjana harmònica entre les dues. La seva 

fórmula és la següent: 

 

 
 

 Igual que ens els altres casos, com més elevat sigui el valor d’aquesta mètrica 

millor, ja que indicarà que menys falsos positius i menys falsos negatius s’han obtingut. 
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6.5. Visualització 
 

Per tal de representar visualment la interacció s’ha utilitzat la llibreria Tkinter de 

Python. El primer que s’ha fet és definir l’estructura d’aquesta interfície. Posteriorment 

s’ha creat una funció anomenada displayImage(index) a la qual s’hi passa l’índex de la 

imatge que s’ha de motrar. A partir de l’entrada rebuda aquesta funció mostrarà la 

imatge i el títol del llibre que s’ha agafat. 

 

A continuació es mostra una imatge de la interfície. Com es pot observar si no 

s’ha agafat cap llibre no apareix cap imatge i el text mostrarà que no s’ha agafat cap 

llibre. En cas contrari, es mostrarà el llibre que s’ha agafat i informació sobre aquest. 

 

Per tal d’escollir el llibre que s’agafa ho fem dins de la funció 

parse_inventory(url). Un cop s’han llegit tots els valors es comprova si les 

característiques de cada antena i etiqueta es troben per sota o per sobre del llindar 

decidint si s’ha produït interacció o no. 

 

 
Figura 31: Interfície creada 
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6.6. Experimentació 
 

En aquest capítol es descriurà tot el procés d’experimentació que ha permès 

estudiar quins són els paràmetres que funcionen millor amb el nostres algoritme. Un cop 

escollits aquests paràmetres, només cal seleccionar al codi inicial quines són les 

característiques que volem estudiar. 

 

Com ja hem comentat en capítols anteriors, el software AdvanNet  ens permet 

veure per cada etiqueta detectada la seva fase i la seva potència. A partir del codi 

realitzat amb Python s’obtenen aquestes dades (RSSI i RF_Phase). A continuació es 

realitzen els següents càlculs: Diferència de fase, mitjana de RSSI, Diferència de la 

mitjana de fase, diferència de RSSI. El següent pas és estudiar el resultat d’aquestes 

mostres. 

 

El primer que s’ha fet és utilitzar una mostra de lectura d’uns 20 minuts i 

realitzar un post-processat per tal de detectar quins són els paràmetres més rellevants a 

l’hora de detectar l’activitat de l’usuari. Aquesta mostra es guarda en un arxiu .csv i 

finalment s’utilitza aquest .csv per generar una sèrie de gràfiques on s’hi pot veure el 

comportament de cada característica en el temps, i si hi ha hagut interacció o no. En 

aquest treball modelarem el comportament de l’etiqueta 1 amb l’antena 1 (MUX:7) i 

després mostrarem les gràfiques de la resta d’etiquetes i antenes, per comprovar que tot 

i tenir valors diferents, el seu comportament és el mateix. Aquest treball de post-

processat ens ha servit per estudiar quins són els millors paràmetres i quins resultats 

s’extreuen. 

 

Un cop s’ha realitzat aquest estudi de post-processat s’implementa de nou el 

codi inicial que parseja, processa, calcula i mostra les dades a temps real segons les 

mostri l’algoritme. Com s’explicarà més endavant, l’algoritme final definirà un valor 

llindar de RSSI per cada antena i etiqueta que anirà actualitzant i a partir d’aquest valor 

s’aniran classificant les mostres. 
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6.6.1. Etiqueta 1 i Antena 1 
 

La primera característica estudiada ha estat el valor de RSSI, és a dir, la potència 

rebuda per l’antena. Per una mostra de 20 min, amb l’antena 1 i l’etiqueta 1 s’obtenen 

els següents resultats. 
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Com es pot observar, tot i que no es compleix en tots els casos, es podria establir 

un llindar que permeti detectar la interacció (punts vermells) i la no interacció (punts 

blaus). Així doncs, es procedeix a aplicar l’algoritme de classificació obtenint que el 

millor llindar és de -62 dBm. 

 

Ara s’aplica aquest llindar a les mostres anteriors i es calculen les mètriques 

estadístiques que permeten comprovar la fiabilitat de l’algoritme. El primer que es 

calcula és la matriu de confusió. S’obtenen els següents resultats. 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 27 7 

No Interacció 4 312 

Taula 7: Matriu de confusió Tag:1 Mux:7 
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El següent pas es calcular el conjunt de mètriques obtenint els següents resultats: 

 

Accuracy 0.97 

Precision 0.87 

Recall 0.79 

Fscore 0.83 

Taula 8: Mètriques Tag:1 Mux:7 

  

Amb l’observació d’aquestes dades el primer que podria sobtar és el fet que hi 

hagi moltes més mostres en les quals no s’ha produït interacció que mostres ens les que 

sí que n’hi hagi hagut. Això és degut a que cal entendre que en una aplicació real, els 

llibres es trobarien molt més temps reposant a l’estanteria que interactuant amb l’usuari. 

Només observant el gràfic inicial, ja es pot deduir que segurament s’obtindran uns molt 

bon resultats. Es pot veure que l’algoritme classifica correctament un total de 339 

mostres i falla amb 7 mostres. Això ens permet obtenir unes dades molt bones, obtenint 

un accuracy del gairebé el 97%. A més, tenim uns valors de precision, recall i Fscore 

força elevats. 

 

 La següent característica estudiada vindrà relacionada també amb la RSSI. En 

concret, estudiarem la mitjana de totes les mostres en l’últim minut. La gràfica 

obtinguda durant els 20 minuts ha estat la següent: 
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 Observant la gràfica anterior ja es pot suposar que costarà trobar un llindar que 

ens permeti classificar correctament les dades utilitzant aquesta característica. Tot i així, 

es passa per l’algoritme de classificació obtenint un threshold de -64.5 dBm. 
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 Aplicant aquest threshold s’obtenen els següents resultats: 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 1 0 

No Interacció 316 33 

Taula 9: Matriu de confusió Tag:2 Mux:7 

  

Evidentment si es calcula l’accuracy s’obtindrà un valor molt elevat (gairebé del 

90%) però això no vol dir que sigui un bon classificador. Això és degut a que hi ha 

moltes més mostres en les que no es produeix interacció, i aquestes es classifiquen 

correctament. Tot i així, les mostres en les que es produeix interacció no es detecten 

correctament.  

 

 Segurament, si les interaccions haguessin sigut més llargues, els resultats 

s’haguessin classificat millor, però amb interaccions tant curtes, el valor de la mitjana 

varia poc i això provoca que no s’acabi trobant un bon llindar. Això portarà a no 

utilitzar aquesta característica en la versió final. 

 

La següent característica que es planteja estudiar, és seguint amb el RSSI, és la 

diferència entre el valor actual i el valor anterior de RSSI. Les mostres pel mateix 

experiment de 20 minuts són les següents: 
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Observant la gràfica també es pot observar que serà força difícil classificar les 

dades utilitzant aquesta mesura. El que succeeix és que quan els llibres es troben al 
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prestatge, el valor del RSSI no varia, o varia molt poc i per tant, la diferència és 0. Quan 

es produeix interacció el valor del RSSI baixa i això provoca que la diferència 

augmenti. Tot i així, mentres dura la interacció, el valor del RSSI gairebé no varia, ja 

que l’usuari manté una posició fixa, i això provoca que la diferència torni a 0 o bé a 

valors molt petits.  

 

Igual que en el cas anterior, es classifiquen correctament la majoria de mostres 

en les que no s’ha produït interacció, però no es classifiquen correctament aquelles en 

que sí que es produeix interacció. 

 

El següent pas ha estat estudiar el comportament de la fase. AdvanNet ja ens 

proporciona la informació de fase directament. Per l’experiment s’han obtingut la 

gràfica de la pàgina següent. La mesura de la fase pot ser força útil quan s’ha de detectar 

la posició dels llibres dins de l’estanteria, tot i així, es pot veure que no és massa fiable 

per tal de detectar la interacció. 

 

Com s’observa a la gràfica el valor de la fase es manté constant mentre no es 

produeix interacció, tot i així, si es produeix interacció, aquesta pot prendre valors molt 

diversos. A més, molts d’aquests valor es troben en el rang 2.5 – 3 radians, i coincideix 

amb el valor que pren la fase quan no hi ha hagut interacció. Això provocarà que no ens 

sigui útil per classificar les nostres mostres. 
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S’han fet altres intents per tal d’utilitzar els valors de la fase, tot calculant la 

diferència i la mitjana circular de l’últim minut, però els resultats han estat similars. A 

continuació es mostren les dues gràfiques generades. 
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El següent pas és realitzar el mateix estudi per la resta d’antenes i etiquetes. Els 

resultats obtinguts són molt similars. La mesura amb la que s’obtenen millors resultats 

és amb el RSSI. Els valors de fase, tot i que es mantenen força estables quan no es 

produeix interacció, prenen valors massa diversos quan sí que es produeix, i això 

provoca que sigui força complicat utilitzar la fase per predir la interacció. 

 

Finalment, es decideix utilitzar només el valor de la RSSI per tal de predir la 

interacció. A continuació es mostraran els resultats obtinguts per cada antena i cada 

etiqueta buscant només la RSSI. 
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6.6.2. Valors i mètriques obtingudes 
 

Etiqueta: 2 Mux: 7 
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Threshold: -56dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 81 9 

No Interacció 9 151 

Taula 10: Matriu de confusió Tag:2 Mux:7 

 

 

Accuracy 0.93 

Precision 0.90 

Recall 0.90 

Fscore 0.90 

Taula 11: Mètriques Tag:2 Mux:7 
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Etiqueta: 3 Mux: 7 
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Threshold: -67dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 20 5 

No Interacció 2 223 

Taula 12: Matriu de confusió Tag:3 Mux:7 

 

 

Accuracy 0.97 

Precision 0.91 

Recall 0.80 

Fscore 0.85 

Taula 13: Mètriques Tag:3 Mux:7 
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Etiqueta: 4 Mux: 7 
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Threshold: -64 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 19 3 

No Interacció 1 177 

Taula 14: Matriu de confusió Tag:4 Mux:7 

 

 

Accuracy 0.98 

Precision 0.95 

Recall 0.86 

Fscore 0.90 

Taula 15: Mètriques Tag:4 Mux:7 
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Etiqueta: 2 Mux: 8 
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Threshold: -64 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 19 13 

No Interacció 0 168 

Taula 16: Matriu de confusió Tag:2 Mux:8 

 

 

Accuracy 0.94 

Precision 0.86 

Recall 0.59 

Fscore 0.70 

Taula 17: Mètriques Tag:2 Mux:8 
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Etiqueta: 3 Mux: 8 
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Threshold: -58 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 11 1 

No Interacció 1 187 

Taula 18: : Matriu de confusió Tag:3 Mux:8 

 

 

Accuracy 0.99 

Precision 0.92 

Recall 0.92 

Fscore 0.92 

Taula 19: Mètriques Tag:3 Mux:8 
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Etiqueta: 4 Mux: 8 
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Threshold: -64 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 21 1 

No Interacció 4 224 

Taula 20: Matriu de confusió Tag:4 Mux:8 

 

 

Accuracy 0.98 

Precision 0.84 

Recall 0.95 

Fscore 0.89 

Taula 21: Mètriques Tag:4 Mux:8 
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Com es pot observar, els resultats en els 8 casos són força bons. Amb un 

Accuracy superior al 90% en els 4 casos. A més cal recordar que l’algoritme es va 

executant cada cop que es llegeix un nou valor i els valors es van actualitzant 

constantment, permetent que si un llibre canvia de lloc i varia el seu RSSI, aquest no 

sigui detectat com un element que està interactuant amb l’usuari. 

 

El fet d’utilitzar un sol paràmetre per detectar la interacció potser no és l’ideal, ja 

que si aquest varia encara que es no es produeixi cap interacció, la interacció ja es 

detecta i s’acaben produint falsos positius i falsos negatius que amb algun altre 

algoritme de Machine learning possiblement es podrien solucionar. Tot i així, com s’ha 

demostrat anteriorment, la resta de paràmetres variaven massa i era impossible trobar 

uns llindars que proporcionessin les mètriques esperades. 

 

6.6.3. Resultats amb el sistema calibrat sense LDR 
 

L’última prova que vam realitzar va ser desactivar els sensors LDR i comprovar 

si el sistema continuava oferint bons resultats sense actualitzar els valors de RSSI. Per 

fer-ho, els llibres s’havien de quedar en la posició inicial, ja que sinó les mètriques no 

mostrarien els resultats adequats. Les mètriques obtingudes van ser les següents: 

 

Etiqueta: 1 Mux: 7 

 

Threshold: -62 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 16 4 

No Interacció 10 130 

Taula 22: Matriu de confusió Tag:1 Mux:7 

 

Accuracy 0.87 

Precision 0.48 

Recall 0.50 

Fscore 0.49 

Taula 23: Mètriques Tag:1 Mux:7 
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Etiqueta: 2 Mux: 7 

 

Threshold: -62 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 11 4 

No Interacció 1 84 

Taula 24: Matriu de confusió Tag: 2 Mux: 7 

 

Accuracy 0.95 

Precision 0.92 

Recall 0.73 

Fscore 0.81 

Taula 25: Mètriques Tag: 2 Mux: 7 

 

Etiqueta: 3 Mux: 7 

 

Threshold: -67 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 14 18 

No Interacció 11 77 

Taula 26: Matriu de confusió Tag: 3 Mux: 7 

 

Accuracy 0.76 

Precision 0.56 

Recall 0.44 

Fscore 0.49 

Taula 27: Mètriques Tag: 3 Mux: 7 
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Etiqueta: 4 Mux: 7 

 

Threshold: -64 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 13 6 

No Interacció 4 137 

Taula 28: Matriu de confusió Tag: 4 Mux: 7 

 

Accuracy 0.94 

Precision 0.76 

Recall 0.68 

Fscore 0.72 

Taula 29: Mètriques Tag: 4 Mux: 7 

 

Etiqueta: 1 Mux: 8 

 

Threshold: -69 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 1 9 

No Interacció 11 99 

Taula 30: Matriu de confusió Tag: 1 Mux: 8 

 

Accuracy 0.83 

Precision 0.08 

Recall 0.1 

Fscore 0.09 

Taula 31: Mètriques Tag: 1 Mux: 8 
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Etiqueta: 2 Mux: 8 

 

Threshold: -64 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 14 4 

No Interacció 4 158 

Taula 32: Matriu de confusió Tag: 2 Mux: 8 

 

Accuracy 0.95 

Precision 0.77 

Recall 0.77 

Fscore 0.77 

Taula 33: Mètriques Tag: 2 Mux: 8 

 

Etiqueta: 3 Mux: 8 

 

Threshold: -62 dBm 

 

 Classe Predita 

Classe Etiquetada 

 Interacció No Interacció 

Interacció 24 7 

No Interacció 3 126 

Taula 34: Matriu de confusió Tag: 3 Mux: 8 

 

Accuracy 0.93 

Precision 0.88 

Recall 0.77 

Fscore 0.83 

Taula 35: Mètriques Tag: 3 Mux: 8 
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 Com es pot observar, si el sistema ha trobat els millors llindars de RSSI, encara 

que es desactivi el sistema de sensors LDR, i es deixin d’actualitzar aquests llindars, el 

sistema continua funcionant correctament. Això resulta interessant, perquè en una 

aplicació en un entorn real permetria reduir costos ja que es disposaria només del 

sistema RFID. 

 

 Tot i així, l’avantatge que presenta utilitzar la combinació dels sensors LDR i del 

sistema RFID és que si es produeix un canvi en l’entorn que afecta als valors de RSSI 

sense interacció o  bé amb interacció, utilitzant els sensors LDR es podrà detectar aquest 

canvi i els valors s’actualitzaran. De l’altra forma, en canvi, no. 
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7. Conclusions i treball futur 
 

En aquest últim capítol caldrà avaluar la feina feta, mirar el que s’ha après i 

quins dels objectius s’han pogut complir. A més, es proposaran possibles millores al 

treball o bé treballs futurs que puguin anar relacionats amb aquest camp. 

 

Inicialment es va proposar la creació d’una estanteria intel·ligent capaç de 

detectar la interacció de l’usuari a temps real. Per fer-ho hem disposat d’una estanteria 

equipada amb antenes RFID i una placa Arduino equipada amb sensors LDR. 

L’estanteria gràcies al seu propi software, l’AdvanNet ja és capaç de passar informació 

de la potència (RSSI), i la fase de les etiquetes detectades. Això ho fa de tres formes 

diferents: amb la creació d’arxius .csv que contenent tota aquesta informació, a partir de 

la direcció http://localhost:3161/main.html o bé a partir de la direcció 

http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory. Tot i que accedir al fitxer main 

pot semblar més útil al principi gràcies a la seva senzilla i usabilitat, el fitxer inventory 

ens dóna molta més llibertat i permet fer un parsejat cada 2-3 segons de la informació 

que hi conté. Per realitzar aquest parsejat s’ha proposat utilitzar l’eina Python ja que ens 

brinda una gran simplicitat de codi i una alta eficiència en quan a velocitat. 

 

El parsejat obtingut s’ha hagut de processar, emmagatzemar les dades en 

diferents matrius i estudiar-les per tal de definir un algoritme de classificació que fos 

capaç de detectar la interacció. El primer que s’ha fet ha estat guardar la lectura de cada 

antena i de cada etiqueta en una matriu i s’han realitzat diferents càlculs estadístics com 

la mitjana o la diferència. El resultat d’aquests càlculs s’ha anat emmagatzemant en la 

mateixa matriu i posteriorment s’han estudiat els resultats. 

 

El següent punt ha estat realitzar un seguit d’experiments per tal de detectar la 

interacció. Tot i que amb l’algoritme utilitzat l’única dada rellevant per tal de detectar la 

interacció ha estat el valor del RSSI s’han aconseguit valors d’Accuracy superior al 90% 

en tots els casos. A més, els valors de precision, recall i Fscore també són superiors al 

80% i al 90%. Tot i així, una possible millora seria aplicar un algoritme més eficaç, tal 

com s’explicarà al següent apartat. 

 

Paral·lelament a tot aquest treball s’ha anat creant la interfície visual que havia 

de brindar senzillesa i usabilitat. La interfície permet visualitzar a temps real el llibre 

que s’ha escollit de l’estanteria.  

 

Finalment s’han ajuntat les dues parts per tal que la informació proporcionada 

pel classificador fos el que decidís quin llibre es mostrava en cas d’interacció. Els 

resultats han estat força bons. 

 

 

http://localhost:3161/main.html
http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory
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7.1. Treball futur 
 

Al tractar-se d’un projecte força lliure i haver-hi estat treballant durant tant de 

temps, és fàcil identificar un seguit de millores  que es podrien implementar. Tot i que 

no serà possible implementar-ho en aquest treball seria una molt bona idea per aplicar-

ho a treballs futurs. 

 

Un dels defectes del programa és que no s’acaba d’aprofitar la velocitat de 

Python per treballar i per detectar cada interacció acaben passant uns 2-3 segons. Això 

és degut a que el fitxer invontoy.xml que anem parsejant s’actualitza aproximadament 

cada 2-3 segons. Una possible millora seria treballar amb sockets i llegir a la velocitat 

escollida. Això permetria millorar considerablement la velocitat de lectura. 

 

Una altra possible millora seria implementar un algoritme de classificació més eficient, 

aplicant Machine Learning. Si que amb el nostre algoritme s’obtenen bons resultats tant 

d’accuracy, com de precission, com de recall i de Fscore, però cal teninr en compte que 

estem treballant només amb un sol paràmetre, la potència RSSI. Si s’apliqués un 

algoritme que apliqués diferents pesos a cada característica el resultat segurament 

milloraria. 

 

Finalment, i potser és el camí més llarg es podria implementar tot el treball en un entorn 

real. On hi haguessin molts més productes i de diferents tipus. Depenent del producte es 

podria interaccionar d’una forma o d’una altra. Per exemple si es tracta d’una botiga de 

música, en detectar la interacció d’un CD podria començar a sonar. En el cas que 

s’agafés una pel·lícula, es podria reproduir el tràiler, i en el cas de productes de 

supermercat és podria indicar informació addicional com els ingredients o les calories. 

Aquesta última millora és molt lliure, però potser també resulta la més interessant. 
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9. Annex 1 
 

En aquest annex es mostra el codi utilitzat i breument comentat que pot ajudar a 

complementar el capítol 6. 

 

1. import xml.etree.ElementTree as ET   
2. import urllib.request   
3. import datetime   
4. import math   
5. import statistics   
6. import threading   
7. import time   
8. import scipy.stats   
9. import serial   
10. from tkinter import *   
11. import string   
12. from guiLoop import guiLoop   
13. import pandas as pd   
14. import numpy as np   
15.    
16.    
17. ''''' -------------------------- GUI CONFIGURATION  --------------------------

 '''   
18.    
19. master = Tk()   
20. master.geometry("650x650")   
21. master.resizable(width=FALSE, height=FALSE)   
22. master.title("La prestatgeria intelÂ·ligent")   
23. widget = Label(master, text='La prestatgeria intelÂ·ligent', fg = 'black', fon

t=('Arial', 24))   
24. widget.pack(fill=BOTH, pady = 15)   
25.    
26. topframe = Frame(master)   
27. topframe.pack(side=TOP)   
28.    
29. #Images for buttons   
30. img1 = PhotoImage(file="001_min.png")   
31. img2 = PhotoImage(file="002_min.png")   
32. img3 = PhotoImage(file="003_min.png")   
33. img4 = PhotoImage(file="004_min.png")   
34.    
35. ''''' -------------------------- GUI CONFIGURATION  --------------------------

 '''   
36.    
37.    
38. ''''' ------------------- ARDUINO CONFIGURATION PARAMETERS -------------------

 '''   
39.        
40. USB_LOCATIONS = ['COM6','COM2','COM3','COM4','COM5','COM1','COM7','COM8','/dev

/ttyUSB2','/dev/ttyUSB3', '/dev/ttyACM0', '/dev/ttyACM1']   
41.    
42. for device in USB_LOCATIONS:   
43.     try:   
44.         print ("Trying...",device)   
45.         arduino = serial.Serial(device, 9600)   
46.         print ("Connected on ", device)   
47.         break   
48.     except:   
49.         print ("Failed to connect on ", device)   
50.    
51. ''''' ------------------- ARDUINO CONFIGURATION PARAMETERS -------------------

 '''   
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52.    
53. ''''' ---------------------- FUNCTIONS TO DISPLAY IMAGES ---------------------

 '''   
54.    
55.    
56. def onButton1():   
57.     # change image/text/accuracy   
58.     canvas.itemconfig(image_on_canvas, image = my_images[3])   
59.     canvas.itemconfig(text_on_canvas, text = my_text[3])   
60.     canvas.itemconfig(accuracy_on_canvas, text = my_accuracy)   
61.    
62.    
63. def onButton2():   
64.     # change image/text/accuracy   
65.     canvas.itemconfig(image_on_canvas, image = my_images[2])   
66.     canvas.itemconfig(text_on_canvas, text = my_text[2])   
67.     canvas.itemconfig(accuracy_on_canvas, text = my_accuracy)   
68.    
69. def onButton3():   
70.     # change image/text/accuracy   
71.     canvas.itemconfig(image_on_canvas, image = my_images[1])   
72.     canvas.itemconfig(text_on_canvas, text = my_text[1])   
73.     canvas.itemconfig(accuracy_on_canvas, text = my_accuracy)   
74.    
75. def onButton4():   
76.     # change image/text/accuracy   
77.     canvas.itemconfig(image_on_canvas, image = my_images[0])   
78.     canvas.itemconfig(text_on_canvas, text = my_text[0])   
79.     canvas.itemconfig(accuracy_on_canvas, text = my_accuracy)   
80.    
81. def onReset():   
82.     # change image/text/accuracy   
83.     canvas.itemconfig(image_on_canvas, image = my_images[4])   
84.     canvas.itemconfig(text_on_canvas, text = my_text[4])   
85.     canvas.itemconfig(accuracy_on_canvas, text = my_accuracy)   
86.    
87. def displayImage(index):   
88.     canvas.itemconfig(image_on_canvas, image = my_images[index])   
89.     canvas.itemconfig(text_on_canvas, text = my_text[index])   
90.     canvas.itemconfig(accuracy_on_canvas, text = my_accuracy)   
91.    
92. button1 = Button(topframe, padx=16, pady=16, bd=8, text="1", image = img4, fg=

"black", command = onButton1)   
93. button1.pack(side = LEFT)   
94. button2 = Button(topframe, padx=16, pady=16, bd=8, text="2", image = img3, fg=

"black", command = onButton2)   
95. button2.pack(side = LEFT)   
96. button3 = Button(topframe, padx=16, pady=16, bd=8, text="3", image = img2, fg=

"black", command = onButton3)   
97. button3.pack(side = LEFT)   
98. button4 = Button(topframe, padx=16, pady=16, bd=8, text="4", image = img1, fg=

"black", command = onButton4)   
99. button4.pack(side = LEFT)   
100.    
101. frame1 = Frame(master)   
102. frame1.pack(side=TOP)   
103.    
104. buttonreset = Button(frame1, padx=204, pady=3, bd=8, text="Reset",fg="b

lack", command = onReset)   
105. buttonreset.pack(side = LEFT)   
106.    
107. # canvas for image   
108. canvas = Canvas(master, height=346, bd=8, relief=RIDGE)   
109. canvas.pack(fill=X, padx= 95, pady=16)   
110.    
111. # Images to display   
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112. my_images = []   
113. my_images.append(PhotoImage(file = "001.png"))   
114. my_images.append(PhotoImage(file = "002.png"))   
115. my_images.append(PhotoImage(file = "003.png"))   
116. my_images.append(PhotoImage(file = "004.png"))   
117. my_images.append(PhotoImage(file = "reset.png"))   
118.    
119. my_image_number = 0   
120.    
121. #Text to display   
122. my_text = ["Llibre 0", "Llibre 1", "Llibre 2", "Llibre 3", "No s'ha aga

fat cap llibre" ]   
123.    
124. my_text_number = 0   
125.    
126. #Accuracy (implementar mÃ©s endavant)   
127. my_accuracy = ''   
128.    
129. # set first image/text/accuracy on canvas   
130. image_on_canvas = canvas.create_image(8, 8, anchor = NW, image = my_ima

ges[my_image_number])   
131. text_on_canvas = canvas.create_text(250,140, anchor = NW, text = my_tex

t[my_text_number], font=('Arial', 12))   
132. accuracy_on_canvas = canvas.create_text(250,170, anchor = NW, text = my

_accuracy, font=('Arial', 10))   
133.    
134.    
135. ''''' ---------------------- FUNCTIONS TO DISPLAY IMAGES --------------

------- '''   
136.    
137. ''''' ------------------------- GLOBAL VARIABLES ----------------------

----- '''   
138.    
139.    
140. allmatrix = []          #ConcanetaciÃ³ de totes les matrius   
141. matrix1 = []            #HEX_EPC:abab000000000001 MUX: 7   
142. matrix2 = []            #HEX_EPC:abab000000000002 MUX: 7   
143. matrix3 = []            # ...   
144. matrix4 = []   
145. matrix5 = []            #HEX_EPC:abab000000000001 MUX: 8               
146. matrix6 = []            # ...   
147. matrix7 = []   
148. matrix8 = []   
149. matrixArduino = []      #En principi no s'utilitza   
150.    
151. rows = []   
152.    
153. url = "http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory"   
154. #url = "file:///C:/Users/Aleix/Desktop/TFG/inventory.xml"   
155.    
156. pos_init_1 = 0          #posicions inicials de cada matriu per passar a

 les funcions rssimean, rssiphase...   
157. pos_init_2 = 0   
158. pos_init_3 = 0   
159. pos_init_4 = 0   
160. pos_init_5 = 0   
161. pos_init_6 = 0   
162. pos_init_7 = 0   
163. pos_init_8 = 0   
164.    
165. count1 = 0              # Comptadors utilitzats per contar les mostres 

i realitzar l'algoritme de machine learning.   
166. count2 = 0   
167. count3 = 0   
168. count4 = 0   
169. count5 = 0   
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170. count6 = 0   
171. count7 = 0   
172. count8 = 0   
173.    
174. ts1 = 0                 #Time Stamps de cada matriu. S'utilitza per no 

passar dades repetides.   
175. ts2 = 0   
176. ts3 = 0   
177. ts4 = 0   
178. ts5 = 0   
179. ts6 = 0   
180. ts7 = 0   
181. ts8 = 0   
182.    
183.                         #Valors inicials de RSSI i RSSI_MEAN   
184. thresholdVector = [[-69, -60.4], [-74, -61.2], \   
185.                    [-66, -67.900000000000006],[-65, -

64.099999999999994],\   
186.                    [-66, -62.5], [-67, -65.0], [-68, -66],\   
187.                    [-66, -64.3]]   
188.    
189.    
190. displayVector = [0,0,0,0]       #Vector que es passa a displayImage qua

n no s'ha agafat cap llibre   
191.    
192. rssi1 = thresholdVector[0][0]   #Valors de llindar de rssi i rssimean   
193. rssi2 = thresholdVector[1][0]   
194. rssi3 = thresholdVector[2][0]   
195. rssi4 = thresholdVector[3][0]   
196. rssi5 = thresholdVector[4][0]   
197. rssi6 = thresholdVector[5][0]   
198. rssi7 = thresholdVector[6][0]   
199. rssi8 = thresholdVector[7][0]   
200.    
201. rssimean1 = thresholdVector[0][1]   
202. rssimean2 = thresholdVector[1][1]   
203. rssimean3 = thresholdVector[2][1]   
204. rssimean4 = thresholdVector[3][1]   
205. rssimean5 = thresholdVector[4][1]   
206. rssimean6 = thresholdVector[5][1]   
207. rssimean7 = thresholdVector[6][1]   
208. rssimean8 = thresholdVector[7][1]   
209.    
210. ''''' ------------------------- MAIN FUNCTION -------------------------

-- '''   
211. ''''' FunciÃ³ principal que crida a parse_inventory'''   
212.   
213. @guiLoop                    #Necessari per implementar dos loops simult

anis (parse Inventory i la interfÃcie)   
214. def main():   
215.     itera = 1   
216.    
217.     while True:   
218.     #while itera < 15000:   #per uns 10 min.   
219.     #while itera < 3000:   
220.         parse_inventory(url)   
221.         itera +=1   
222.         yield 0.001   
223.    
224. ''''' ------------------------- MAIN FUNCTION -------------------------

-- '''   
225.    
226. ''''' ------------------------- PARSE INVENTORY -----------------------

--- '''   
227. ''''' Ã‰s la funcio principal del prorgama i es podria dividir en 3 par

ts:  
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228.     1) Parseja "http://localhost:3161/devices/adrd-m4-
100/inventory" i crea  

229.     8 matrius depenent de l'etiqueta i l'antena que es llegeix  
230.     2) Crea a les CALC FUNCTIONS (RSSI_MEAN, PHASE_DIFF_MEAN... i ho af

egeix a cada matriu.  
231.     3) Acualitza els llindars i comprova si els llibres estan per sota 

o per damunt  
232.     d'aquests llindars cridant a la funcio dislplayImage quan Ã©s neces

sari. '''   
233.    
234. #Parsegem i creem la matriu des de inventory   
235. def parse_inventory(url):   
236.     request = urllib.request.Request(url, headers={"Accept" : "applicat

ion/xml"})   
237.     u = urllib.request.urlopen(request)   
238.     tree = ET.parse(u)   
239.     root = tree.getroot()   
240.     arduinoPos = Arduino()   
241.     #displayImage(arduinoPos)   
242.     
243.     global pos_init_1   
244.     global pos_init_2   
245.     global pos_init_3   
246.     global pos_init_4   
247.     global pos_init_5   
248.     global pos_init_6   
249.     global pos_init_7   
250.     global pos_init_8   
251.    
252.     global count1   
253.     global count2   
254.     global count3   
255.     global count4   
256.     global count5   
257.     global count6   
258.     global count7   
259.     global count8   
260.    
261.     global displayVector   
262.    
263.     global ts1   
264.     global ts2   
265.     global ts3   
266.     global ts4   
267.     global ts5   
268.     global ts6   
269.     global ts7   
270.     global ts8   
271.    
272.        
273.     for data in root.iterfind('data/inventory/items/item/data'):   
274.         hexepc = data.findtext('hexepc')   
275.         for props in data.iter('props'):   
276.             for prop in props.iter('prop'):   
277.                 value = prop.text   
278.                 value = value.split(':')   
279.                 if value[0] == 'RSSI':   
280.                     rssi = value[1]   
281.                     if rssi.find(','):   
282.                         rssi = rssi.split(',')   
283.                         rssi = int(rssi[0])   
284.                     else:   
285.                         rssi = int(rssi)   
286.                 elif value[0] == 'ANTENNA_PORT':   
287.                     antenna_port = value[1]   
288.                     if antenna_port.find(','):   
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289.                         antenna_port = antenna_port.split(',')   
290.                         antenna_port = int(antenna_port[0])   
291.                     else:   
292.                         antenna_port = int(antenna_port)   
293.                 elif value[0]== 'RF_PHASE':   
294.                     rf_phase = value[1]   
295.                     if rf_phase.find(','):   
296.                         rf_phase = rf_phase.split(',')   
297.                         rf_phase = int(rf_phase[0])   
298.                     else:   
299.                         rf_phase = int(rf_phase)   
300.                 elif value[0] == 'TIME_STAMP':   
301.                     ts_epoch = value[1]   
302.                     if ts_epoch.find(','):   
303.                         ts_epoch = ts_epoch.split(',')   
304.                         ts_epoch = float(ts_epoch[0])   
305.                     else:   
306.                         ts_epoch = int(ts_epoch)   
307.                     ##t = datetime.datetime.fromtimestamp(ts_epoch/1000

.)   
308.                     ##fmt = "%H:%M:%S:%f"   
309.                     ##time_stamp = t.strftime(fmt)   
310.                     time_stamp = ts_epoch   
311.                 elif value[0] == 'MUX1':   
312.                     mux_1 = value[1]   
313.                     if mux_1.find(','):   
314.                         mux_1 = mux_1.split(',')   
315.                         mux_1 = int(mux_1[0])   
316.                     else:   
317.                         mux_1 = int(mux_1)   
318.                 elif value[0]== 'FREQ':   
319.                     freq = value[1]   
320.                     if freq.find(','):   
321.                         freq = freq.split(',')   
322.                         freq = int(freq[0])   
323.                     else:   
324.                         freq = int(freq)   
325.                 elif value[0]== 'READ_COUNT':   
326.                     read_count = value[1]   
327.                     if read_count.find(','):   
328.                         read_count = read_count.split(',')   
329.                         read_count = int(read_count[0])   
330.                     else:   
331.                         read_count = int(read_count)   
332.                    
333.             rows = [hexepc, mux_1, time_stamp, rssi, rf_phase]   
334.                
335.                
336. ##      Creem una matriu per cada antena i etiqueta   
337. ##      Cal modificar per quan es llegeix una etiqueta per les dues ant

enes   
338.    
339.             if (mux_1 == 7 and hexepc == 'abab000000000001'):   
340.                 if arduinoPos == 0:   
341.                     interaction = 1   
342.                 else:   
343.                     interaction = 0   
344.                 rows.append(interaction)   
345.                 matrix1.append(rows)   
346.                 ts1_new = matrix1[pos_init_1][2]   
347.                 tsdiff_1 = ts1_new - ts1   
348.                 if tsdiff_1 > 0:   
349. ##                    rssi_diff(matrix1, pos_init_1)   
350.                     rf_phase_diff(matrix1, pos_init_1)   
351.                     rssi_mean_std(matrix1, pos_init_1)   
352. #                    phase_mean_std(matrix1, pos_init_1)   
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353.                     phaseDiffMean(matrix1, pos_init_1)   
354.                     if matrix1[pos_init_1][3]<=rssi1:   
355.                         displayImage(0)   
356.                         displayVector[0] = 1   
357.                     else:   
358.                         displayVector[0] = 0   
359.                            
360.                     pos_init_1 += 1   
361.                     count1 += 1   
362.                     ts1 = ts1_new   
363.                 else:   
364.                     del matrix1[pos_init_1]   
365.                    
366.             elif (mux_1 == 7 and hexepc == 'abab000000000002'):   
367.                 if arduinoPos == 1:   
368.                     interaction = 1   
369.                 else:   
370.                     interaction = 0   
371.                 rows.append(interaction)   
372.                 matrix2.append(rows)   
373.                 ts2_new = matrix2[pos_init_2][2]   
374.                 tsdiff_2 = ts2_new - ts2   
375.                 if tsdiff_2 > 0:   
376. #                    rssi_diff(matrix2, pos_init_2)   
377.                     rf_phase_diff(matrix2, pos_init_2)   
378.                     rssi_mean_std(matrix2, pos_init_2)   
379. #                    phase_mean_std(matrix2, pos_init_2)   
380.                     phaseDiffMean(matrix2, pos_init_2)   
381.                     if matrix2[pos_init_2][3]<=rssi2:   
382.                         displayImage(2)   
383.                         displayVector[1] = 1   
384.                     else:   
385.                         displayVector[1] = 0   
386.                     pos_init_2 += 1   
387.                     count2 += 1   
388.                     ts2 = ts2_new   
389.                 else:   
390.                     del matrix2[pos_init_2]   
391.                    
392.             elif (mux_1 == 7 and hexepc == 'abab000000000003'):   
393.                 if arduinoPos == 2:   
394.                     interaction = 1   
395.                 else:   
396.                     interaction = 0   
397.                 rows.append(interaction)   
398.                 matrix3.append(rows)   
399.                 ts3_new = matrix3[pos_init_3][2]   
400.                 tsdiff_3 = ts3_new - ts3   
401.                 if tsdiff_3 > 0:   
402. #                    rssi_diff(matrix3, pos_init_3)   
403.                     rf_phase_diff(matrix3, pos_init_3)   
404.                     rssi_mean_std(matrix3, pos_init_3)   
405. #                    phase_mean_std(matrix3, pos_init_3)   
406.                     phaseDiffMean(matrix3, pos_init_3)   
407.                     if matrix3[pos_init_3][3]<=rssi3:   
408.                         displayImage(2)   
409.                         displayVector[2] = 1   
410.                     else:   
411.                         displayVector[2] = 0   
412.                     pos_init_3 += 1   
413.                     count3 += 1   
414.                     ts3 = ts3_new   
415.                 else:   
416.                     del matrix3[pos_init_3]   
417.                    
418.             elif (mux_1 == 7 and hexepc == 'abab000000000004'):   
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419.                 if arduinoPos == 3:   
420.                     interaction = 1   
421.                 else:   
422.                     interaction = 0   
423.                 rows.append(interaction)   
424.                 matrix4.append(rows)   
425.                 ts4_new = matrix4[pos_init_4][2]   
426.                 tsdiff_4 = ts4_new - ts4   
427.                 if tsdiff_4 > 0:   
428. #                    rssi_diff(matrix4, pos_init_4)   
429.                     rf_phase_diff(matrix4, pos_init_4)   
430.                     rssi_mean_std(matrix4, pos_init_4)   
431. #                    phase_mean_std(matrix4, pos_init_4)   
432.                     phaseDiffMean(matrix4, pos_init_4)   
433.                     if matrix4[pos_init_4][3]<=rssi4:   
434.                         displayImage(3)   
435.                         displayVector[3] = 1   
436.                     else:   
437.                         displayVector[3] = 0   
438.                     pos_init_4 += 1   
439.                     count4 += 1   
440.                     ts4 = ts4_new   
441.                 else:   
442.                     del matrix4[pos_init_4]   
443.                    
444.             elif (mux_1 == 8 and hexepc == 'abab000000000001'):   
445.                 if arduinoPos == 0:   
446.                     interaction = 1   
447.                 else:   
448.                     interaction = 0   
449.                 rows.append(interaction)   
450.                 matrix5.append(rows)   
451.                 ts5_new = matrix5[pos_init_5][2]   
452.                 tsdiff_5 = ts5_new - ts5   
453.                 if tsdiff_5 > 0:   
454. #                    rssi_diff(matrix5, pos_init_5)   
455.                     rf_phase_diff(matrix5, pos_init_5)   
456.                     rssi_mean_std(matrix5, pos_init_5)   
457. #                    phase_mean_std(matrix5, pos_init_5)   
458.                     phaseDiffMean(matrix5, pos_init_5)   
459.                     if matrix5[pos_init_5][3]<=rssi5:   
460.                         displayImage(0)   
461.                         displayVector[0] = 1   
462.                     else:   
463.                         displayVector[0] = 0   
464.                     pos_init_5 += 1   
465.                     count5 += 1   
466.                     ts5 = ts5_new   
467.                 else:   
468.                     del matrix5[pos_init_5]   
469.                    
470.             elif (mux_1 == 8 and hexepc == 'abab000000000002'):   
471.                 if arduinoPos == 1:   
472.                     interaction = 1   
473.                 else:   
474.                     interaction = 0   
475.                 rows.append(interaction)   
476.                 matrix6.append(rows)   
477.                 ts6_new = matrix6[pos_init_6][2]   
478.                 tsdiff_6 = ts6_new - ts6   
479.                 if tsdiff_6 > 0:   
480. #                    rssi_diff(matrix6, pos_init_6)   
481.                     rf_phase_diff(matrix6, pos_init_6)   
482.                     rssi_mean_std(matrix6, pos_init_6)   
483. #                    phase_mean_std(matrix6, pos_init_6)   
484.                     phaseDiffMean(matrix6, pos_init_6)   
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485.                     if matrix6[pos_init_6][3]<=rssi6:   
486.                         displayImage(1)   
487.                         displayVector[1] = 1   
488.                     else:   
489.                         displayVector[1] = 0   
490.                     pos_init_6 += 1   
491.                     count6 += 1   
492.                     ts6 = ts6_new   
493.                 else:   
494.                     del matrix6[pos_init_6]   
495.                    
496.             elif (mux_1 == 8 and hexepc == 'abab000000000003'):   
497.                 if arduinoPos == 2:   
498.                     interaction = 1   
499.                 else:   
500.                     interaction = 0   
501.                 rows.append(interaction)   
502.                 matrix7.append(rows)   
503.                 ts7_new = matrix7[pos_init_7][2]   
504.                 tsdiff_7 = ts7_new - ts7   
505.                 if tsdiff_7 > 0:   
506. #                    rssi_diff(matrix7, pos_init_7)   
507.                     rf_phase_diff(matrix7, pos_init_7)   
508.                     rssi_mean_std(matrix7, pos_init_7)   
509. #                    phase_mean_std(matrix7, pos_init_7)   
510.                     phaseDiffMean(matrix7, pos_init_7)   
511.                     if matrix7[pos_init_7][3]<=rssi7:   
512.                         displayImage(2)   
513.                         displayVector[2] = 1   
514.                     else:   
515.                         displayVector[2] = 0   
516.                     pos_init_7 += 1   
517.                     count7 += 1   
518.                     ts7 = ts7_new   
519.                 else:   
520.                     del matrix7[pos_init_7]   
521.                    
522.             elif (mux_1 == 8 and hexepc == 'abab000000000004'):   
523.                 if arduinoPos == 3:   
524.                     interaction = 1   
525.                 else:   
526.                     interaction = 0   
527.                 rows.append(interaction)   
528.                 matrix8.append(rows)   
529.                 ts8_new = matrix8[pos_init_8][2]   
530.                 tsdiff_8 = ts8_new - ts8   
531.                 if tsdiff_8 > 0:   
532. #                    rssi_diff(matrix8, pos_init_8)   
533.                     rf_phase_diff(matrix8, pos_init_8)   
534.                     rssi_mean_std(matrix8, pos_init_8)   
535. #                    phase_mean_std(matrix8, pos_init_8)   
536.                     phaseDiffMean(matrix8, pos_init_8)   
537.                     if matrix8[pos_init_8][3]<=rssi8:   
538.                         displayImage(3)   
539.                         displayVector[3] = 1   
540.                     else:   
541.                         displayVector[3] = 0   
542.                     pos_init_8 += 1   
543.                     count8 += 1   
544.                     ts8 = ts8_new   
545.                 else:   
546.                     del matrix8[pos_init_8]   
547.    
548.             rows = []   
549.    
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550.             ## En el cas que no s'hagi agafat cap llibre cal fer la seg
üent comprovació:   

551.    
552.             if sum(displayVector) == 0:   
553.                 displayImage(4)   
554.    
555.             if count1 >= 50:   
556.                 dataMatrix1 = pd.DataFrame(matrix1, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
557.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
558.                 dataMatrix1.to_csv('out1.csv')   
559.                 thresholdVector[0] = getThreshold(dataMatrix1,0)   
560.                 count1 = 0   
561.    
562.             if count2 >= 50:   
563.                 dataMatrix2 = pd.DataFrame(matrix2, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
564.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
565.                 dataMatrix2.to_csv('out2.csv')    
566.                 thresholdVector[1] = getThreshold(dataMatrix2,1)   
567.                 count2 = 0   
568.    
569.             if count3 >= 50:   
570.                 dataMatrix3 = pd.DataFrame(matrix3, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
571.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
572.                 dataMatrix3.to_csv('out3.csv')   
573.                 thresholdVector[2] = getThreshold(dataMatrix3,2)   
574.                 count3 = 0   
575.    
576.             if count4 >= 50:   
577.                 dataMatrix4 = pd.DataFrame(matrix4, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
578.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
579.                 dataMatrix4.to_csv('out4.csv')   
580.                 thresholdVector[3] = getThreshold(dataMatrix4,3)   
581.                 count4 = 0   
582.    
583.             if count5 >= 50:   
584.                 dataMatrix5 = pd.DataFrame(matrix5, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
585.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
586.                 dataMatrix5.to_csv('out5.csv')   
587.                 thresholdVector[4] = getThreshold(dataMatrix5,4)   
588.                 count5 = 0   
589.    
590.             if count6 >= 50:   
591.                 dataMatrix6 = pd.DataFrame(matrix6, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
592.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
593.                 dataMatrix6.to_csv('out6.csv')   
594.                 thresholdVector[5] = getThreshold(dataMatrix6,5)   
595.                 count6 = 0   
596.    
597.             if count7 >= 50:   
598.                 dataMatrix7 = pd.DataFrame(matrix7, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
599.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
600.                 dataMatrix7.to_csv('out7.csv')   
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601.                 thresholdVector[6] = getThreshold(dataMatrix7,6)   
602.                 count7 = 0   
603.    
604.             if count8 >= 50:   
605.                 dataMatrix8 = pd.DataFrame(matrix8, columns = ['HEX_EPC

','MUX','TIME_STAMP','RSSI', 'RF_PHASE','INTERACTION',\   
606.                                                                  'PHASE

_DIFF','RSSI_MEAN','PHASE_DIFF_MEAN'])   
607.                 dataMatrix8.to_csv('out8.csv')    
608.                 thresholdVector[7] = getThreshold(matrix8,7)   
609.                 count8 = 0   
610.    
611. ''''' ------------------------- PARSE INVENTORY -----------------------

--- '''   
612.    
613. ''''' ------------------------- MATH FUNCTIONS ------------------------

--- '''   
614. '''''Es troben les diferents funcions que es criden des de parse_invent

ory  
615.     i es van afegint els valors calculats a la matriu corresponent'''   
616.    
617. #def rssi_diff(matrix, pos_init):   
618. #    if pos_init > 0:   
619. #        rssi2 = matrix[pos_init][3]   
620. #        rssi1 = matrix[pos_init-1][3]   
621. #        rssid = abs(rssi2 - rssi1)   
622. #        matrix[pos_init].append(rssid)   
623. #    else:   
624. #        rssid = 0   
625. #        matrix[pos_init].append(rssid)   
626.    
627. def rf_phase_diff(matrix, pos_init):   
628.     if pos_init > 0:   
629.         rf2 = math.radians(matrix[pos_init][4])   
630.         rf1 = math.radians(matrix[pos_init-1][4])   
631.         rfdiff = abs(rf2 - rf1 + math.pi/2%math.pi-math.pi/2)   
632.         matrix[pos_init].append(rfdiff)   
633.     else:   
634.         rfdiff = 0   
635.         matrix[pos_init].append(rfdiff)   
636.    
637. def rssi_mean_std(matrix, pos_init):   
638.     if pos_init > 9:   
639.         inital_value = pos_init - 9   
640.         end_value = len(matrix)   
641.         rs_values = []   
642.         for i in range(inital_value, end_value):   
643.             rs_values.append(matrix[i][3])   
644.         rsmean = statistics.mean(rs_values)   
645. #        rsstd = statistics.stdev(rs_values)   
646.         matrix[pos_init].append(rsmean)   
647. #        matrix[pos_init].append(rsstd)   
648.                
649.     else:   
650.         rsmean = float(matrix[pos_init][3])   
651. #        rsstd = float(0)   
652.         matrix[pos_init].append(rsmean)   
653. #        matrix[pos_init].append(rsstd)   
654.    
655. #def phase_mean_std(matrix, pos_init):   
656. #    if pos_init > 9:   
657. #        initial_value = pos_init-9   
658. #        end_value = len(matrix)   
659. #        phase_values = []   
660. #        for i in range(initial_value, end_value):   
661. #            phase_values.append(matrix[i][5]* math.pi/180)   
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662. #        phase_mean = scipy.stats.morestats.circmean(phase_values)   
663. #        phase_std = scipy.stats.morestats.circstd(phase_values)   
664. #        matrix[pos_init].append(phase_mean)   
665. #        matrix[pos_init].append(phase_std)   
666. #                  
667. #    else:   
668. #        phase_mean = float(0)   
669. #        phase_std = float(0)   
670. #        matrix[pos_init].append(phase_mean)   
671. #        matrix[pos_init].append(phase_std)   
672.    
673. def phaseDiffMean(matrix, pos_init):   
674.     if pos_init > 9:   
675.         initial_value = pos_init-9   
676.         end_value = len(matrix)   
677.         phase_values = []   
678.         for i in range(initial_value, end_value):   
679.             phase_values.append(matrix[i][6])   
680.         phasediffmean = scipy.stats.morestats.circmean(phase_values)   
681.         matrix[pos_init].append(phasediffmean)   
682.                   
683.     else:   
684.         phasediffmean = float(matrix[pos_init][6])   
685.         matrix[pos_init].append(phasediffmean)   
686.    
687. ''''' ------------------------- MATH FUNCTIONS ------------------------

--- '''   
688. ''''' ----------------------------- ARDUINO ---------------------------

--- '''   
689. ''''' És la funcio encarergada de retornar el valor proporcionat per l'

arduino  
690.     RetornarÃ  0,1,2,3 si es detecta interaccio i 4 si no se'n detecta 

cap'''   
691.    
692. def Arduino():   
693.     try:   
694.         dio_sensor = str(arduino.readline()).rstrip()   
695.         if dio_sensor != "X1" and dio_sensor != "X2" :   
696.             dio_sensor.split(',')   
697.             index = int(dio_sensor[2])   
698.             return(index)   
699.     except:   
700.         print ("Interrupted!")   
701.    
702. ''''' ----------------------------- ARDUINO ---------------------------

--- '''   
703. ''''' ----------------------------- GET THRESHOLD ---------------------

--- '''   
704. ''''' Entren els valors de les diferents matrius i s'encarrega de troba

r el llindar òptim així com realitzar el càlcul de les mètriques'''   
705.    
706. def getThreshold(dataMatrix, ind):   
707.    
708.        
709.     if ind == 0:   
710.         mat = pd.read_csv('out1.csv')   
711.         print('--------------------------------------------------------

---------------------')   
712.         print('HEX_EPC: abab000000000001',  'MUX: 7')   
713.     elif ind == 1:   
714.         mat = pd.read_csv('out2.csv')   
715.         print('--------------------------------------------------------

---------------------')   
716.         print('HEX_EPC: abab000000000002',  'MUX: 7')   
717.     elif ind == 2:   
718.         mat = pd.read_csv('out3.csv')   
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719.         print('--------------------------------------------------------
---------------------')   

720.         print('HEX_EPC: abab000000000003',  'MUX: 7')   
721.     elif ind == 3:   
722.         mat = pd.read_csv('out4.csv')   
723.         print('--------------------------------------------------------

---------------------')   
724.         print('HEX_EPC: abab000000000004',  'MUX: 7')   
725.     elif ind == 4:   
726.         mat = pd.read_csv('out5.csv')   
727.         print('--------------------------------------------------------

---------------------')   
728.         print('HEX_EPC: abab000000000001',  'MUX: 8')   
729.     elif ind == 5:   
730.         mat = pd.read_csv('out6.csv')   
731.         print('--------------------------------------------------------

---------------------')   
732.         print('HEX_EPC: abab000000000002',  'MUX: 8')   
733.     elif ind == 6:   
734.         mat = pd.read_csv('out7.csv')   
735.         print('--------------------------------------------------------

---------------------')   
736.         print('HEX_EPC: abab000000000003',  'MUX: 8')   
737.     elif ind == 7:   
738.         mat = pd.read_csv('out8.csv')   
739.         print('--------------------------------------------------------

---------------------')   
740.         print('HEX_EPC: abab000000000004',  'MUX: 8')   
741.    
742.     thresholdRow = []   
743.        
744.     interact = mat.INTERACTION==0   
745.     #features = out[['RSSI', 'RF_PHASE', 'RSSI_MEAN', 'PHASE_DIFF_MEAN'

]]   
746.     features = mat[['RSSI', 'RSSI_MEAN']]   
747.     for fi in features:   
748.         best_acc = 0.0   
749.         thresh = mat[fi].copy()              
750.         thresh.sort(inplace=True)              
751.         for t in thresh:                      
752.             pred = (mat[fi] > t)               
753.             acc = (pred==interact).mean()    
754.             if acc > best_acc:                
755.                 best_acc = acc              # Accuracy   
756.                 #best_fi = fi               # Millor característica per

 classificar   
757.                 best_t = t                  # Valor òptim del llindar   
758.            
759.         print('Feature:', fi)   
760.         print('Accuracy:', best_acc, 'Threshold:', best_t)   
761.         thresholdRow.append(best_t)   
762.    
763.     #print(thresholdVector)   
764.    
765.     return(thresholdRow)   
766. ''''' ----------------------------- GET THRESHOLD ---------------------

--- '''   
767.    
768. if __name__ == '__main__':   
769.     main(master)   
770.     master.mainloop()   
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10. Annex 2 
 

En aquest annex es mostra el codi que es carrega a la pla Arduino. Per la 

realització d’aquest codi s’ha adaptat un codi existent utilitzat en treballs anteriors. A 

diferència del codi inicial, aquest funciona per un prestatge equipat amb 4 sensors LDR 

i cada cop que es crida des de Python retorna un valor entre 0 i 4 indicant si no s’ha 

agafat cap llibre (4) o a quina posició pertany el llibre que s’ha agafat. 

 

1. int SENSOR1 = 0; // Sensors - AD ports in ARDUINO   
2. int SENSOR2 = 1;   
3. int SENSOR3 = 2;   
4. int SENSOR4 = 3;   
5.    
6. int OUTPUT1 = 8; // LEDs Arduino   
7. int OUTPUT2 = 9;   
8. int OUTPUT3 = 10;   
9. int OUTPUT4 = 11;   
10. int debugLED = 13;   
11.    
12. int analogValue1 = 0;   
13. int analogValue2 = 0;   
14. int analogValue3 = 0;   
15. int analogValue4 = 0;   
16. int analogValue5 = 0;   
17.    
18. int LLINDAR = 350; // Llindar per encendre els LEDs   
19.    
20. void flashLed(int pin, int times, int wait) {   
21.    
22.   for (int i = 0; i < times; i++) {   
23.     digitalWrite(pin, HIGH);   
24.     delay(wait);   
25.     digitalWrite(pin, LOW);   
26.    
27.     if (i + 1 < times) {   
28.       delay(wait);   
29.     }   
30.   }   
31. }   
32.    
33. void setup() {   
34.   pinMode(OUTPUT1, OUTPUT) ;   
35.   pinMode(OUTPUT2, OUTPUT) ;   
36.   pinMode(OUTPUT3, OUTPUT) ;   
37.   pinMode(OUTPUT4, OUTPUT) ;   
38.   pinMode(debugLED, OUTPUT) ;   
39.    
40.   // start serial   
41.   Serial.begin(9600);   
42.    
43.   flashLed(debugLED, 3, 50);   
44. }   
45.    
46. void loop ( ) {   
47.   digitalWrite(OUTPUT1, LOW);   
48.   digitalWrite(OUTPUT2, LOW) ;   
49.   digitalWrite(OUTPUT3, LOW) ;   
50.   digitalWrite(OUTPUT4, LOW) ;   
51.    
52.   //CHECK which sensors are active   
53.   analogValue1 = analogRead(SENSOR1);   
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54.   analogValue2 = analogRead(SENSOR2);   
55.   analogValue3 = analogRead(SENSOR3);   
56.   analogValue4 = analogRead(SENSOR4);   
57.    
58.   //        Serial.println("LDR 1:");   
59.   //        Serial.println(analogValue1);   
60.   //        Serial.println("LDR 2:");   
61.   //        Serial.println(analogValue2);   
62.   //        Serial.println("LDR 3:");   
63.   //        Serial.println(analogValue3);   
64.   //        Serial.println("LDR 4:");   
65.   //        Serial.println(analogValue4);   
66.   //        Serial.println("LDR 5:");   
67.   //        Serial.println(analogValue5);   
68.    
69.   // Serial are pins 0 & 1 here. No monitor.   
70.   // Serial.println(analogValue);   
71.   // delay(50); // short delay so we can actually see the numbers   
72.    
73.   if (analogValue1 > 0 && analogValue1 <= LLINDAR) {  // LLINDAR -> FOSC 0-

350, MIG 250-750, LLUM 750-1023   
74.     // SENSOR1 per sobre el llindar i.e. s'ha tret un llibre   
75.     //flashLed(OUTPUT1, 10, 10);   
76.     digitalWrite(OUTPUT1, HIGH) ;   
77.     Serial.println(SENSOR1);   
78.    
79.   } else {   
80.   }   
81.    
82.   if (analogValue2 > 0 && analogValue2 <= LLINDAR) {  // LLINDAR -> FOSC 0-

350, MIG 250-750, LLUM 750-1023   
83.     // SENSOR1 per sobre el llindar i.e. s'ha tret un llibre   
84.     //flashLed(OUTPUT2, 10, 10);   
85.     digitalWrite(OUTPUT2, HIGH) ;   
86.       
87.     Serial.println(SENSOR2);   
88.   } else {   
89.       
90.   }   
91.    
92.   if (analogValue3 > 0 && analogValue3 <= LLINDAR) {  // LLINDAR -> FOSC 0-

350, MIG 250-750, LLUM 750-1023   
93.     // SENSOR1 per sobre el llindar i.e. s'ha tret un llibre   
94.     //flashLed(OUTPUT2, 10, 10);   
95.     digitalWrite(OUTPUT3, HIGH) ;   
96.     Serial.println(SENSOR3);   
97.   } else {   
98.    
99.   }   
100.   if (analogValue4 > 0 && analogValue4 <= LLINDAR) {  // LLINDAR -

> FOSC 0-350, MIG 250-750, LLUM 750-1023   
101.     // SENSOR1 per sobre el llindar i.e. s'ha tret un llibre   
102.     //flashLed(OUTPUT2, 10, 10);   
103.     digitalWrite(OUTPUT4, HIGH) ;   
104.     Serial.println(SENSOR4);   
105.   } else {   
106.   }   
107.      
108.   if (analogValue1 > LLINDAR && analogValue2 > LLINDAR && analogValue3 

> LLINDAR && analogValue4 > LLINDAR){   
109.     Serial.println(4);   
110.     }else{   
111.       }   
112.     
113.   delay(50);   
114. }   
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11. Annex 3 
 

Aquest annex vol ser una petita guia de configuració per a treballs posteriors. 

 

El primer que cal fer és tenir configurat el software AdvanNet 2.1.4 i comprovar 

que funciona. A més, cal que a la placa d’Arduino s’hagi pujat el software descrit a 

l’annex 2. Abans d’executar el codi en Python podem comprovar que tot funciona, és a 

dir anem a la direcció http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory i 

comprovem que apareixen els 4 tags, i comprovem també que quan es treu un llibre els 

sensors LDR s’activen i s’il·lumina el LED. 

 

Si tot això funciona ja es pot executar el codi en Python. Per fer-ho cal disposar 

de la versió 3.4.2. Si s’utilitzen versions anteriors és possible que no funcioni. A més, 

cal instal·lar les següents llibreries: import xml.etree.ElementTree, urllib.request, 

datetime, math, statistics, time, scipy.stats, serial, tkinter, string, pandas, numpy. 

Algunes venen incloses amb el propi programa i les altres es poden instal·lar fàcilment 

utilitzant la instal·lació pip. Aquí es troba una petita guia de com fer-ho: 

 https://docs.python.org/3/installing/ 

 

A més, per tal d’executar dos loops simultàniament, el que llegeix i la interfície 

caldrà instal·lar la llibreria guiLoop. Aquesta llibreria es pot trobar en la següent web 

https://gist.github.com/niccokunzmann/8673951 juntament amb algunes instruccions de 

com instal·lar-la. 

 

Un cop tenim totes les llibreries instal·lades es pot executar el codi. El primer 

que apareixerà serà l’intent de connectar amb Arduino. Primer ens indicarà que està 

buscant el port i un cop s’hi hagi connectat ens indicarà en quin port està. Per exemple 

sortirà: Connected on COM3. Seguidament s’obrirà la interfície, i llavors ja podem 

interactuar amb l’estanteria. A més, a la pantalla de comades, cada uns 2 minuts haurà 

d’anar apareixent els valors del llinda que troba per cada llibre i per cada etiqueta, així 

com les mètriques calculades. 

http://localhost:3161/devices/adrd-m4-100/inventory
https://docs.python.org/3/installing/
https://gist.github.com/niccokunzmann/8673951

