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Resum—En aquest projecte es proposa el desenvolupament d’un sistema capaç de dotar a una botiga de tecnologia RFID 
agilitzant així el seu procés de compra. Mitjançant la incorporació de tags RFID a cadascun dels productes, es pot detectar quan 
un producte s’ha afegit a la zona d’embossat i automàticament afegir-lo a la comanda. Aquest sistema es basa en la placa de 
prototipatge Raspberry Pi i s’ha tingut en compte la compatibilitat entre tots els components. Durant la realització del projecte 
s’ha creat un prototip que permet la modernització i agilització del procés de compra d’una botiga amb pocs recursos assolint 
així els objectius principals. 

Paraules clau—Gestió d’estoc, identificació per radiofreqüència (RFID), Raspberry Pi, Internet of Things. 

Abstract— This project proposes the development of a system capable of equipping a store with RFID technology, thus speeding 
up its purchasing process. By incorporating RFID tags into each of the products, it will be possible to detect when a product has 
been added to the bagging area and automatically add it to the order. This system is based on the Raspberry Pi prototyping board 
and compatibility between all components will be considered. During the project, a prototype was created that allows the 
modernization and speed up of the purchase process of a store with few resources, thus achieving the main objectives. 

Index Terms— Stock Management, Radio Frequency Identification (RFID), Raspberry Pi, Internet of Things. 

——————————   ◆   —————————— 

1 INTRODUCCIÓ 

Ls sistemes de detecció d’objectes mitjançant tecnolo-
gies wireless són cada cop més presents. L’Internet of 

Things (IoT) és un dels àmbits on més s’apliquen aquesta 
mena de solucions. La detecció d’objectes a través de tec-
nologies wireless pot tenir diverses aplicacions com ara la 
localització d’objectes en un espai o la traçabilitat en línies 
de producció, entre d’altres.  
Aquest treball té com a objectiu gestionar eficientment l'es-
toc d'un rebost mitjançant la creació d'un sistema que uti-
litzant la tecnologia RFID faciliti aquesta gestió. Per a això, 
es col·locarà un adhesiu o tag RFID a cadascun dels pro-
ductes i mitjançant unes antenes s’obtindrà la informació 
dels productes. Les antenes estaran situades a la caixa, que 
es pot veure a la Figura 1, on una pantalla mostrarà la in-
formació relacionada amb el procés de facturació.  

A la mateixa caixa es disposarà una zona per a col·locar els 
productes en bosses. Aquesta serà la zona d’actuació prin-
cipal de les antenes. Segons el tipus d’usuari, el sistema ac-
tuarà d’una manera o altra. Per a identificar el tipus d’usu-
ari, aquests tindran una targeta RFID ( targeta client o de 
treballador).  
En cas dels clients, aquesta targeta activarà el seu compte 
personal. A partir d’aquí, un cop el client dipositi els pro-
ductes a la zona d’embossat es visualitzarà per pantalla la 
factura de la compra actual. Des d’aquí el client podrà 
aprovar la compra i s’efectuarà el pagament. 
Si, per altra banda, l’usuari és un treballador, s’accedirà al 
panell d’administració. A més a més, es proporcionarà una 
aplicació externa per a que tant els clients els administra-
dors o personal del rebost puguin accedir a la informació 
sobre les compres fetes. De manera simplificada, s’ha rea-
litzat un esquema de blocs (Figura 2) que ens permet tenir 
una visió global de tots els elements del sistema. De la ma-
teixa forma, s’ha dibuixat un diagrama de flux (Figura 3) 
que descriu, en termes globals, el funcionament del sis-
tema. 
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Fig. 2. Diagrama simplificat del sistema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 1. Disseny 3D del prototip 
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2 OBJECTIUS 

Per a la realització d’aquest treball posarem objectius ge-
nerals que ens permetran descriure detalladament l’abast 
del mateix: 

• Agilitzar el procés de compra d’una botiga de 
queviures. 

• Millorar la gestió dels productes mitjançant tec-
nologia RFID. 

• Facilitar als clients tenir un seguiment dels pro-
ductes que han adquirit, com per exemple, veure 
la seva data de caducitat o altres característiques 
del producte.  

• Agilització del procés d’adquisicions de nous 
productes a l’hora de registrar-los al sistema. 

• Modernitzar la tecnologia d’una botiga petita 
amb pocs recursos. 

 
Per altra banda, podem definir tasques més concretes que 
ens ajudaran a organitzar i controlar el procés del projecte, 
així com assolir els objectius proposats.  

• Disseny del model físic 
o Escollir model d’antenes i tags 
o Modelar la caixa principal 
o Determinar mides de la zona d’embossat 

• Muntatge del model físic 
o Construir la caixa i zona d’embossat 
o Instal·lació d’antenes 
o Instal·lació dels tags als productes 

• Disseny d’aplicació per a Raspberry Pi 
• Implementació del servidor i base de dades 

• Disseny d’aplicació d’usuari. 

3 METODOLOGIA DE TREBALL 

Per la realització tant del software com el hardware 
d’aquest projecte s’utilitzarà una metodologia basada en 
prototips [1]. Aquesta metodologia consta de sis etapes on 
la quarta i cinquena es realitzen en bucle fins que el proto-
tip és definitiu. 

 
Les etapes són les següents: 

1. Anàlisi de requeriments. 
2. Disseny. 
3. Construcció del prototip. 
4. Avaluació. 
5. Perfeccionament del prototip. 
6. Implementació del producte, manteniment i do-

cumentació.  
 
S’ha escollit aquesta metodologia ja que aquest projecte es 
basa en construir un prototip. A més a més, és una meto-
dologia evolutiva que ens permet anar millorant el 
software i configuració de les antenes a mesura que es fan 
les avaluacions de seguiment amb la tutora.  
Durant la realització del projecte no s’ha modificat la me-
todologia. De totes formes, a l’hora de construir el prototip 
s’han tingut en compte aquelles funcionalitats i aspectes 
més rellevants per al correcte funcionament del mateix. 
Deixant així altres aspectes secundaris que aporten funcio-
nalitats o milloren les existents per a les etapes finals del 
projecte. 
Haver escollit aquesta metodologia de treball ha aportat 
certa flexibilitat a l’hora d’escollir les tasques a realitzar i 
ha permés que a mesura que avançava el projecte i el pro-
totip es poguessin modificar certs aspectes del mateix. 

4   PLANIFICACIÓ 

Pel que fa a la planificació del projecte, s’han establert les 
fites setmanals que es mostren a la Taula 1. Cadascuna 
d’aquestes fites està formada per diverses tasques. En pri-
mera instància es prioritzen els objectius relacionats amb 
la part física del projecte: Raspberry, assemblatge del pro-
totip i antenes. Posteriorment, es finalitza amb l’apartat 
purament software com ara el programa en python i la pà-
gina web. Finalment, es realitzarà una etapa de documen-
tació. 
Durant la primera part del projecte la planificació va seguir 
les dates esperades. Tot i així, es van adaptar l’ordre d’al-
gunes tasques degut tant a factors externs com ara l’ender-
reriment a l’hora de rebre una comanda com a factors in-
terns com ara no poder avançar en un àmbit en concret.  
L’estat del projecte, cap a la metitat del desenvolupament, 
va anar lleugerament endarrerit segons la planificació es-
tablerta. La programació de la part Python ha ocupat més 
espai del programat ja que l’antena escollida inicialment 
era incompatible amb les necessitats del sistema al tractar-
se d’una antena pensada per a anàlisis de rendiment i no 
pas per a ser realment utilitzada. S’han realitzat totes les 
tasques referent a l’adquisició de dades a través del tag 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3. Diagrama de flux. 
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RFID associat a cadascun dels productes i la fabricació de 
la carcassa està finalitzada. La codificació de la pàgina web 
està finalitzada. Les tasques que s’han realitzat durant la 
part final del desenvolupament han sigut l’assemblatge fi-
nal així com corregir el programa Python per a que afegeixi 
correctament les comandes a la Base de Dades.  

Durant el projecte s’han hagut de modificar les dates 
d’inici i final de les tasques adaptant la planificació inicial 
als inconvenients que han sorgit. S’han trobat problemes 
relacionats amb la part tècnica del projecte. Com ara a pro-
blemes amb l’entorn gràfic Tkinter[2] de python o la in-
compatibilitat de l’antena escollida inicialment. S’ha can-
viat per una antena mes adient pel projecte que ens permet 
una més fàcil adaptació ja que existeix molta documentació 
online sobre la mateixa. 
Finalment, per a tenir en compte el impacte en quant a re-
cursos econòmics s’ha realitzat un pressupost amb els cos-
tos materials del prototip: 
 

 

5 ESTAT DE L’ART 

Actualment, hi ha molts treballs sobre la detecció d’objec-
tes mitjançant tags RFID que ens permeten estudiar l’estat 
de l’art actual. Alguns d’ells es basen en sistemes modulars 
[3], el que comporta una gran escalabilitat a canvi d’un ele-
vat cost inicial. Els sistemes modulars estan pensats per a 
ecosistemes grans on es requereix tenir a l’abast un nombre 
elevat de productes. Altres sistemes es basen en la localit-
zació dels productes dins el magatzem mitjançant tags 
RFID passius [4]. Tot i ser sistemes modulars, la majoria 
d’aquests es composen d’un ordinador central amb una 
aplicació que gestiona la informació rebuda per les antenes 
a l’hora que es comunica amb un servidor. Aquest servidor 
conté principalment una base de dades amb tota la infor-
mació sobre els usuaris i els productes. 
Pel que fa al model de detecció RFID, existeixen molts ti-
pus diferents de tecnologies pel que fa als tags i a les prò-
pies antenes. En cadascun dels casos s’empra la tecnologia 
més adient tenint en compte els requisits del sistema. 
Aquests requisits poden ser el pressupost del projecte, la 
distància a la que s’han de llegir els tags, si interessa conèi-
xer la distància a la que aquests tags es troben, entre d’al-
tres.  
Tot i així, no s’ha trobat cap projecte ja realitzat que coinci-
deixi amb les característiques del nostre. Aquests projectes, 
en la seva gran majoria, estan pensats per a entorns on els 
productes són gestionats únicament per l’administrador. 
En canvi, el nostre projecte pretén proporcionar una inter-
fície orientada a l’usuari, un sistema físic robust i amb cos-
tos reduïts. A més a més, aquest projecte és de codi obert. 
 

6 HARDWARE 

En aquest apartat es detallaran les característiques de l’an-
tena utilitzada i com es comunica amb a Raspberry Pi. S’ex-
plicarà, també, l’importància de la Raspberry Pi en aquest 
projecte. Finalment, es comentarà la connexió entre els pe-
rifèrics (antena i pantalla tàctil). 

 
6.1 Antenes RFID  

Per a la realització d’aquest projecte és necessari que les 
antenes RFID tinguin un rang suficient com per a detectar 
tots els productes de la zona d’embossat de manera cor-
recta. Com no cal localitzar els productes dins el rebost, no 
farà falta que les antenes tinguin un rang especialment ele-
vat. Pel que fa a la tecnologia RFID, existeixen diversos es-
tàndards en quant a la freqüència de lectura de les antenes. 
Per a les necessitats del prototip, optem per una antena 
d’alta freqüència (HF) de 13.56 MHz. Aquestes antenes 
permeten lectures de l’orde de les desenes de centímetres. 
A l’inici del projecte es van escollir unes antenes que no 
eren compatibles amb el projecte ja que estaven dissenya-
des per a aplicacions d’anlàlisi de rendiment i consum. 
Com aquestes antenes no eren capaces de llegir la informa-
ció dels tags escollits, es va decidir canviar-les per una an-
tena dissenyada per a la realització de projectes i prototips. 
Finalment, es va escollir l’antena RC522[5] que, tot i que el 
rang de lectura és lleugerament menor, té una gran 

TAULA 1:  

PLANIFICACIÓ INICIAL 
 

Setmana Objectiu principal 

7/2 - 11/2 Canviar connexions antena + assemblatge 

14/2 - 18/2 Llegir tags per l’antena 

21/02 - 25/02 
(Python) interaccionar amb l'antena 

28/02 - 04/03 

7/3 - 11/3 (Python) Mostrar per pantalla les comandes +       

acabar assemblatge 14/3 - 18/3 

21/03 - 25/03 
(Python)  Actualitzar les dades de comanda al 

servidor 

28/03 - 01/04 Disseny de la pàgina web 

4/4 - 8/4 Inici de sessió 

11/4 - 15/4 Obtenir llista de comandes 

18/4 - 22/4 Obtenir llista de productes per comanda 

25/4 - 29/4 Comprovacions i test 

2/5 - 6/5 Arreglar errors i preparació de documentació         

final 9/5 - 13/5 

16/5 - 20/5 Marge per a si alguna tasca s’enredereix/ex-

tres 23/5 - 27/5 

30/5 - 3/6 Documentació final 

TAULA 2:  

PRESSUPOST DEL PROJECTE 

Raspberry Pi 4 Model B 59.26€ 

Pantalla tàctil 7” 67.29€ 

Antena 13.56Mhz RFID RC522 12,39€ 

Antena 13.56Mhz NFC 4,12€ 

Carcassa (MDF) 10€ 

Material fungible (cablejat, estany, etc) 15€ 

Total 168,06€ 
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comunitat i documentació que han permés una millor 
adaptació al projecte. A la figura 5 es pot veure una repre-
sentació de l’antena RC522 

 
 

6.2 Raspbery Pi 

En aquest projecte la Raspberry Pi [6] té un paper vital ja 
que és el nucli del nostre sistema. S’ha escollit aquesta 
placa de prototipat ja que ens proporciona un balanç entre 
la potència d’un ordinador de sobretaula i la versatilitat 
d’una placa de prototipat. La Raspberry Pi ens permet ins-
tal·lar un sistema operatiu des del qual podrem executar 
tant el servidor com l’aplicació des de la qual interacciona 
l’usuari. Per a aquest prototip es necessitava un ordinador 
capaç d’executar programes complexos i amb una capaci-
tat d’entrada i sortida de fàcil accés i estandaritzada. Entre 
d’altres funcionalitats, s’encarrega de guardar tots els de-
talls de productes a la base de dades. Les dades sobre els 
tags associats als productes es reben mitjançant el lector de 
tags que estarà directament connectat. La Raspberry Pi 
també actuarà com a servidor web. En quant al sistema 
operatiu de la Raspberry, executarà el sistema Raspbian 
basat en Linux. Addicionalment, la Raspberry necessita 
una alimentació de 5V. Per a aquest projecte connectarem 
la Raspberry directament a la xarxa elèctrica en comptes 
d’utilitzar bateries ja que, de moment, aquest prototip està 
pensat per a ser estàtic. 
A més a més, la Raspberry mostrarà per pantalla la interfí-
cie d’usuari que permetrà al client veure els productes que 
està comprant. Per això s’utilitzarà una pantalla tàctil i 
d’aquesta manera es podrà interactuar en cas de voler apli-
car alguna correcció o modificació a la comanda. També 
servirà per a les treballadores a l’hora de crear nous pro-
ductes al sistema.  
 
 
6.3 E/S 

Pel que fa a l’E/S del prototip, la Raspberry ens ofereix una 
gran varietat de ports amb els que podrem connectar els 
nostres perifèrics. Com ja s’ha mencionat anteriorment, el 
prototip interactua amb l’usuari a través de la pantalla 
mentre rep d’informació dels productes des de les antenes. 
La pantalla tàctil de 7” [7] es connecta al sistema a través 
del port MIPI DSI Display [8]. Paral·lelament, la pantalla 
obté alimentació de 5V i connexió a terra a través de dos 
cables tipus Jumper connectats als ports corresponents de 
la Raspberry Pi. 

Les connexions amb les antenes, inicialment, es realitzaven 
a través del protocol I2C [9]. Aquest protocol actua com a 
bus de dades entre un dispositiu i diferents perifèrics a tra-
vés d’una adreça diferent per a cadascun d’ells. A la figura 
6 veiem com els ports SCL i SDA corresponen als ports 
GPIO 3 i GPIO 2 respectivament. Després de comprovar 
que les antenes inicals no eren compatibles amb el funcio-
nament del nostre projecte i escollir-ne unes altres, es van 
canviar per una antena que utilitza el protocol SPI [10].  
 

 
Aquest protocol no és compatible amb el connexionat de 
I2C i, per tant, s’han hagut de canviar totes les connexions. 
SPI utilitza, principalment, quatre senyals digitals. SCLK 
(Clock) és el pols que marca la sincronització, amb cada 
pols de rellotge es llegeix o s’envia un bit. MOSI (Master 
Output Slave Input) és la sortida de dades del Master i l’en-
trada de dades del Slave. MISO (Master Input Slave Out-
put) és la entrada de dades del Master i la sortida del Slave. 
SDA s’utilitza per a transmetre dades i per a activar el 
Slave. Addicionament, l’antena necessita més connexions 
per a poder funcionar correctament: alimentació a 3.3V, el 
terra i un senyal de reset. Els pins utilitzats, segons la dis-
tribució de la figura 6, per a realitzar les connexions amb la 
Raspberry són els següents: 
 

1. SDA Pin 24 / GPIO8 (CE0) 
2. SCK Pin 23 / GPIO11 (SCKL) 
3. MOSI Pin 19 / GPIO10 (MOSI) 
4. MISO Pin 21 / GPIO9 (MISO) 
5. GND Pin 6 (GND) 
6. RST Pin 22 / GPIO25 
7. 3,3 V Pin 1 (3V3) 

 
A la figura 7 podem veure la Raspberry Pi després de rea-
litzar totes les connexions de la pantalla i l’antena.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 6. Raspberry Pi 4 Pinout 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 5. RC522 Pinout 
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7 SOFTWARE 

En aquesta secció es detallen les característiques de tot 
l’apartat software del projecte. En primer cas s’explica tot 
el relacionat amb el servidor web i la base de dades. Poste-
riorment, es comenta el programa principal en python, la 
seva interfície gràfica i com es comunica amb la base de 
dades. Finalment, es detallen les característiques del portal 
web per a clients. 

 
7.1 Servidor Web 

Un cop la Raspberry Pi ha sigut configurada i totes les con-
nexions referents a l’entrada i la sortida han sigut realitza-
des ja es pot començar la preparació de les eines software. 
El primer pas serà instal·lar el servidor web Apache2 [11], 
que ens permetrà allotjar la base de dades i la pàgina web. 
Aquest servidor ens permet oferir serveis web que seran 
cridats pels diferents aplicatius, com per exemple quan es 
necessiti la informació sobre les comandes que ha realitzat 
un client o el login a l’aplicació per a clients. Es realitzarà 
la configuració i instal·lació bàsica d’apache. Al directori 
principal del servidor hi hauran dues carpetes, la primera 
corresponent a la base de dades i la segona corresponent a 
la pàgina web. Per a poder accedir a qualsevol d’elles es fa 
de manera manual. Com es veu a la figura 8, des del nave-
gador, si accedim a la IP de localhost podrem escollir si en-
trar a la configuració de la base de dades o al portal web. 

   
 
7.2 Base de Dades 

Per a emmagatzemar tota la informació referent als clients, 
comandes i productes, utilitzarem una base de dades 
mySql. Inicialment, es va plantejar utilitzar 4 taules (Figura 
9). Aquesta configuració de la BBDD, sobrecarrega la taula 
productes ja que s’ha de crear una entrada nova per a cada 
unitat d’un mateix producte. Aquest fet és degut a que 
aquest prototip està dissenyat per a que cadascun dels pro-
ductes estigui dotat d’un tag únic, fent així impossible dis-
cernir entre un producte o un altre únicament pel tag RFID.  

D’aquesta manera, s’ha decidit que la BBDD final constarà 
de 5 taules (Figura 10). La variació realitzada és crear una 
taula on s’associa el tag RFID a un id de producte. Així 
doncs, es crea una sola entrada a la taula Productes i, per a 
cada unitat, es crea una entrada a la taula Productes-tag. 
Addicionalment, s’afegeix la data de caducitat dels pro-
ductes ja que depèn de la unitat i no del producte.   

Per a allotjar la base de dades al servidor Apache el primer 
pas es la instal·lació d’un sistema de bases de dades, que 
és el que ens permetrà emmagatzemar i gestionar la nostra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 9. Esquema inicial de la BBDD 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig 10. Esquema final BBDD 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 8. Directori principal del servidor Apache 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 7. Raspberry Pi amb antena i pantalla. 
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informació. Com s’ha mencionat anteriorment, s’ha escollit 
el sistema mySql juntament amb phpmyadmin degut a la 
seva fàcil implementació, a que és de codi obert i a que és 
el sistema més utilitzat i, per tant, amb una gran comunitat 
i documentació.  
 
Un cop s’ha instal·lat Apache per a presentar el contingut 
i mySQL per a la gestió i emmagatzematge de dades, s’ins-
tal·la PHP [12]. PHP és el component de la nostra configu-
ració que processarà el codi per a proporcionar contingut 
dinàmic.  
 
7.3 Programa principal 

A l’hora de dissenyar l’aplicació amb el que interactuarà 
el client s’ha tingut en compte el requisit del sistema que 
especifica que el software ha de ser user-friendly i, alhora, 
utilitzar tecnologies apropiades per a la dificultat i duració 
del projecte. En primera instància, es va escollir Node.js 
[13]. És un entorn d’execució JavaScript que està dissenyat 
per a crear aplicacions en xarxa escalables basades en es-
deveniments. Una de les avantatges de Node.js és la gran 
varietat de llibreries que suporta. Entre elles trobem llibre-
ries que s’adeqüen a les necessitats del software, com ara 
el suport per al bus spi o connexió a mySql entre d’altres. 
Paral·lelament, ens permet crear entorns visuals amb 
HTML, un llenguatge que junt amb CSS ens permet disse-
nyar interfícies amigables. Tot i així, després de realitzar 
diverses proves i experiments, la comunicació entre l’an-
tena, la base de dades i l’entorn Node.js requeria d’imple-
mentacions complexes. Tot i que aquest entorn semblava 
una proposta bona es va determinar que no era compatible 
amb l’abast del projecte i es va decidir codificar el pro-
grama amb Python [14]. 
 
El funcionament principal del programa es basa en que el 
client indica quan es llegirà un nou producte. Quan es clica 
el botó corresponent, el programa comença a llegir per 
l’antena i, quan troba un tag diferent als ja llegits, realitza 
una consulta a la base de dades. Quan el client vol finalit-
zar la comanda clica el botó corresponent i apareix un pop-
up on es demana que s’apropi la targeta de client. Un cop 
la targeta ha sigut llegida es crea una comanda amb l’infor-
mació del client i es neteja el cistell de la compra. Per a re-
alitzar les lectures a través de la antena, s’utilitza una lli-
breria Python anomenada mfrc522 [15]. De totes formes, si 
el prototip s’implementés en un entorn real, hauria d’inte-
grar-se un sistema de pagament segur en aquesta part del 
procés.  
 

 
7.4 Interfície Gràfica 

Des d’un inici, la intenció amb la interfície gràfica ha sigut 
la simplicitat de cara a l’usuari. La vista principal (Figura 
11) consta d’una llista principal on es mostren els articles 
que han sigut llegits per l’antena. Addicionalment, es mos-
tra el botó que permet a l’usuari indicar que ja no li queda 
cap producte per escanejar i el botó que permet al usuari 
afegir un nou producte. Aquesta pantalla és austera per a 
evitar que l’usuari es confongui entre diferents menús i op-
cions, fent així un sistema molt més àgil i eficient.   

Per a que l’usuari rebi feedback del software, com per 
exemple el missatge de confirmació de login, apareix un 
pop-up amb el missatge corresponent. D’aquesta manera, 
es pot assegurar que el client rep la informació de forma 
clara.  

Python no disposa de cap mecanisme nadiu per a realitzar 
aquest tipus d’interfícies gràfiques, és per això que s’ha uti-
litzat Tkinter. Tkinter és una interfície estandarditzada per 
a Python que ens permet treballar amb GUI. Tot i així, 
Tkinter presenta algunes dificultats per a implementar de 
manera efectiva tots els requeriments del nostre projecte. 
Principalment, Tkinter funciona en mode single-thread; 
això implica que si el nostre programa itera sobre un bucle 
no podrà canviar cap component de la interfície fins que 
aquest bucle acabi. Aquest fet no permet realitzar accions 
accions com, per exemple, esperar a que el usuari apropi la 
seva targeta de client (mitjançant un bucle while) i, quan 
això succeeixi, amagar el pop-up pertinent (figura 12). Per 
a solucionar aquesta incompatibilitat les necessitats del 
projecte, utilizarem la llibreria mtTkinter [16]. Aquesta lli-
breria modifica Tkinter per a operar en mode multi-thread. 
D’aquesta manera, podem tenir diversos threads corrent a 
al mateix temps: un thread executant el bucle que controla 
l’interfície i l’altre realitzant operacions lògiques. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 11. Vista inicial del software principal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fig 12. Vista inici sessió del software principal. 
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7.5 Comunicació 

La comunicació entre el servidor Apache i l’aplicació, com 
s’ha mencionat, es realitza mitjançant consultes a la base 
de dades utilitzant la llibreria “pymsql”. Una manera de 
blindar la connectivitat entre el software i la base de dades 
seria afegir un servei web intermig on, el software, enviés 
una petició i el servidor respongués obtenint ell la informa-
ció corresponent de la base de dades.  
Tot i que en un entorn de proves i prototipatge no suposa-
ria cap problema de seguretat, en un entorn real caldria te-
nir en compte aquestes mesures de seguretat extra. El 
software realitza consultes a la base de dades en diverses 
ocasions. A continuació, es mostra una llista detallada de 
les consultes realitzades: 

8. Obtenir informació de producte a partir del tag 
llegit per l’antena (SELECT). 

9. Obtenir informació de l’usuari a partir del tag as-
sociat a la seva targeta de client (SELECT). 

10. Crear nova comanda a partir dels productes acu-
mulats (INSERT). 

11. Obtenir id de la comanda insertada (SELECT). 
12. Crear tantes línies de comanda com productes 

s’hagin adquirit (INSERT). 
Addicionalment, després de cadascuna de les consultes 
INSERT realitzades s’ha de executar la funció commit, per 
a salvar les modificacions a la base de dades. 

 
7.6 Aplicació per als clients 

Per a la realització del portal que utilitzarien els clients per 
a revisar les compres que han fet, en un inici es va contem-
plar l’opció de codificar una aplicació Android. Degut a la 
falta d’experiència i la planificació ajustada, finalment es 
va decidir realitzar una pàgina web allotjada al mateix ser-
vidor Apache que la resta del projecte. Tot i que en el plan-
tejament inicial aquest portal comptava amb més funcio-
nalitats que les finals, compleix amb tots els requeriments 
bàsics per a un correcte funcionament del mateix. 

Inicialment es realitza un inici de sessió a partir del correu 
de l’usuari. Per a assegurar un major nivell de seguretat, 
s’hauria d’implementar un sistema de paraules de pas que 
es guardessin de manera xifrada (hash) a la base de dades. 

Un cop l’usuari ha iniciat sessió, pot veure un historial de 
totes les comandes que ha anat realitzant al llarg del temps. 
Per a cada comanda, com es pot veure a la figura 13, es 
mostra la informació relacionada amb el preu total i de 
cada producte per separat, a més a més de la data de com-
pra i la data de caducitat de cadascun dels productes. 
Per a codificar la pàgina web s’ha utilitzat una estructura 
de Model-Vista-Controlador amb dues vistes principals. 
Tot i tenir només dues pantalles principals (inici sessió i 
historial de compres) s’utilitzen altres vistes comuns, com 
ara el peu de pàgina, la capçalera o el menú, per a obtenir 
un codi més net sense necessitat de repetir-lo.  

8 RESULTATS 

Pel que fa als objectius inicials del projecte, el prototip pro-
posat resol la majoria d’aquests. Tot i així, durant la realit-
zació del projecte, s’han obtingut resultats que varien dels 
esperats en un principi. Pel que fa a l’apartat software, to-
tes les aplicacions satisfan els objectius. Tot el programari, 
llibreries i frameworks utilitzats són de codi obert i orien-
tats per a ser amigables de cara a l’usuari.  
L’apartat de hardware ha sigut el que ha proporcionat re-
sultats que difereixen dels previstos inicialment. Tot i que 
les antenes utilitzades operen a una freqüència de 13.56 
MHz no han proporcionat el rang de lectura esperat. Inici-
alment, s’esperava un rang de lectura teòric que rondes les 
dues desenes de centímetres. En aquest cas, s’han obtingut 
lectures a partir de 8/10 cm. Aquesta característica afecta 
en gran part al sistema ja que molts productes tenen unes 
dimensions superiors al rang de lectura de les antenes. 
Aquest fet fa que alguns productes no siguin llegits per les 
antenes i que el procés de compra sigui menys àgil de l’es-
perat. Addicionalment, es podria substituir l’antena per un 
lector RFID. Aquests dispositius inclouen una antena i un 
protocol per a transmetre la informació. Els més comuns 
són els lectors per xarxa mitjançant ip o per USB. Les mo-
dificacions, no només evitarien els resultats no desitjats an-
teriors, sinó que també simplificarien el muntatge i confi-
guració del sistema degut a la no implementació del pro-
tocol SPI. Paral·lelament, la utilització d’un Reader més 
complex i potent implicaria una pujada molt considerable 
en el pressupost del prototip.  
El portal web també ha donat els resultats esperats; es pot 
accedir a tot l’historial de manera senzilla i ràpida. Tot i 
així, es podrien afegir diverses funcionalitats (inici de ses-
sió amb clau de pas, filtre de comandes, etc) que aportarien 
profunditat i qualitat a l’aplicatiu. 
Pel que fa al procés que ha de seguir un usuari per a realit-
zar una comanda es descriu en els següents passos: 

1. Afegir nou producte mitjançant el botó “Afegir 
producte” 

2. Apropar el producte al lector RFID. 
3. Repetir passos 1 i 2 fins que no quedin més pro-

ductes a afegir. 
4. Finalitzar comanda mitjançant el botó “Finalitzar 

Comanda”. 
5. Apropar targeta client. 
6. Comanda finalitzada. 
7. Consultar comanda al portal web per a clients. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Fig 13. Vista historial compres 
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9 LINIES DE TREBALL FUTURES 

Tot i que al finalitar aquest projecte s’ha realitzat un proto-
tip completament funcional pel que fa al propòsit del pro-
jecte, es poden definir les lines de treball que s’haurien de 
seguir per a millorar aquest prototip o per a preparar-lo 
per a ser utilitzat en un entorn de producció real. El primer 
que s’hauria de realitzar és un estudi de protecció de dades 
i seguretat per a assegurar que les dades dels clients són 
confidencials i segures. Seguint amb la base de dades, 
s’hauria d’instal·lar en un servidor centralitzat on diversos 
dispositius poden accedir-hi alhora. Pel que fa al 
software,s’hauria de buscar una disposició i colors que fes-
sin que l’interfície gràfica fos més amigable de cara a l’usu-
ari. El software podria incloure un apartat per a que el tre-
ballador de la botiga o rebost pogués administrar els pro-
ductes existents i afegir-ne de nous. 
Finalment, es s’hauria de fer un estudi de materials per a 
escollir el que més s’adapti a les necessitats de la carcassa 
del prototip així com escollir aquelles antenes que disposin 
d’un rang de detecció òptim. 

 

10 CONCLUSIÓ 

La creació d’un entorn dotat de tecnologies RFID suposa 
un repte més elevat del que sembla. Tot i que la tecnologia 
RFID té un gran potencial a l’hora de ser utilitzada per una 
gran varietat d’aplicacions, crear un sistema que en faci ús 
d’una manera precisa i òptima requereix de gran planifica-
ció i preparació. 
La tecnologia RFID té un ventall de configuracions molt 
ampli, variant així el seu rang de lectura, el tipus de tag 
que és capaç de llegir, el seu preu o el protocol de comuni-
cació que utilitza entre d’altres. És per això que realitzar un 
estudi previ de l’entorn en el que es treballarà és impres-
cindible. Podem dir que un dels aspectes més important a 
l’hora d’obtenir uns resultats òptims és escollir les antenes 
o lectors segons un criteri prèviament estudiat. 
Si comparem els objectius inicials del projecte amb l’estat 
actual podem fer una valoració de quins d’ells s’han pogut 
assolir. Actualment, el prototip permet obtenir informació 
sobre els productes escanejats, crear un cistell de la compra 
i és capaç d’obtenir la informació del client a traves de la 
seva targeta personal i després, crear una comanda a la 
base de dades.; per tant, podem confirmar que s’ha agilit-
zat el procés de venda de productes d’una botiga i, a més 
a més, s’ha utilitzat tecnologia RFID per a assolir-ho. Pel 
que fa al portal web, aquest permet als clients accedir a la 
informació de les seves compres i per tant, s’ha assolit 
aquest objectiu. Com el prototip és funcional i el seu pres-
supost és reduït, compleix l’objectiu de modernitzar la tec-
nologia d’una botiga amb pocs recursos.  
L’únic objectiu que no s’ha assolit de manera directa és la 
incorporació de nous productes mitjançant l’aplicació 
Python. Per a fer-ho s’ha d’utilitzar el portal 
phpMyAdmin. 
Durant la realització del projecte hi han hagut modificaci-
ons degudes a imprevistos o a canvis en els requisits. 
Aquest factor és determinant ja que la capacitat d’adapta-
ció i de rectificació ens permetrà trobar solucions 

alternatives a certs problemes.  
Paral·lelament,  tot i que el conjunt de tecnologies utilitza-
des siguin conegudes per al desenvolupador, hi ha un fac-
tor extra a tenir en compte: la compatibilitat entre tecnolo-
gies i els mètodes de comunicació entre aquestes és, a ve-
gades, més important que les pròpies tecnologies. Pot do-
nar-se el cas que, per a un projecte en concret, l’ús de vàries 
tecnologies poc conegudes pel desenvolupador però molt 
compatibles entre elles sigui més intuïtiva i profitosa que 
un conjunt de tecnologies que tenen poca compatibilitat 
entre elles, tot i que el desenvolupador les conegui bé. 
Pel que fa a la planificació del projecte s’han extret conclu-
sions relacionades amb les primeres etapes del desenvolu-
pament. Si durant aquestes primeres etapes on el projecte 
encara no és del tot definit apareixen problemes o dificul-
tats a l’hora de realitzar una tasca, una opció vàlida es re-
visar la planificació i les hipòtesis i canviar les decisions 
inicials. En aquest projecte, l’antena seleccionada inicial-
ment no donava els resultats esperats i semblava no ser 
compatible amb la resta de tecnologies. Degut a aquest fet, 
el projecte va romandre estancat durant unes setmanes que 
podrien haver-se aprofitat si, al moment de trobar-se amb 
el contratemps, s’hagués valorat l’opció de canviar-la. 
A més a més, s’ha vist que l’estimació de la duració de les 
tasques és molt rellevant per a que el projecte no s’enrede-
reixi i pugui estar finalitzat per a la data límit. En el cas 
d’aquest projecte, no es tenien records de la durada de les 
tasques realitzades en altres desenvolupaments similars i, 
per tant, les estimacions es van realitzar sobre suposicions. 
Si es realitzen molts projectes similars al llarg del temps es 
poden anar afinant les estimacions realitzades i obtenir 
planificacions més ajustades a la realitat. 
Al finalitzar aquest projecte s’ha arribat a la conclusió que 
per implementar un sistema de gestió d’estoc mitjançant 
RFID fa falta un software molt precís i uns lectors o antenes 
adequats. Aquests fan que el preu d’aquest tipus de tecno-
logia, per a poder assolir els objectius proposats, sigui 
massa elevat per a projectes d’aquesta magnitud i es per 
això que aquest tipus de solucions encara no es troben en 
una etapa optima.  
Realitzar aquest projecte m’ha ensenyat a gestionar grans 
blocs de tasques i a tenir una visió completa del procés de 
desenvolupament d’un prototip. Gràcies al projecte he 
aprés a treballar amb entorns de programació nous per a 
mi i a noves maneres de funcionar, a treballar amb una 
placa de prototipatge tan completa com la Raspberry Pi i a 
pendre decisions en moments crítics del procés. També 
m’ha ensenyat a decidir una metodologia de treball i apli-
car-la per a assolir les fites establertes. 
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