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Abstract 
 

Com a usuari habitual del transport públic,  en concret de la <<Red Nacional Española de 

Ferrocarriles>> en endavant RENFE, i que cobreix la línia Tarragona-Barcelona, m’he trobat que la 

majoria dels dies l’interventor demana els bitllets als viatgers per tal de comprovar que han validat 

oportunament el seu trajecte en les màquines expenedores habilitades en les diferents estacions. 

Moltes vegades també m’he trobat que l’interventor ha de despertar als viatgers per tal de dur a 

terme la seva tasca i, alhora, també m’he trobat que m’han demanat el bitllet varies vegades durant el 

mateix trajecte. 

 

Amb la inclusió de noves tecnologies aquest TFG pretén aportar una solució tècnica i econòmica 

consistent en redissenyar el bitllet actual i dotar-lo de tecnologia, en concret tecnologia per radio 

freqüència (en endavant RFID)  – primer objectiu d’aquest TFG- i com a segon objectiu aprofitar el 

nou bitllet i poder efectuar una validació electrònica sense tenir que demanar res al viatgers de tal 

manera que en una app el revisor podrà saber quins seients tenen o no bitllet. 

 

En síntesi la primera part consistiria en substituir l’actual bitllet de RENFE per alguna proposta més 

acord als temps actuals. Hi hauria dos possibles línies de disseny; o bé al bitllet actual eliminar les 

impressions amb tinta i dotar-lo d’un xip o tag per emmagatzemar les dades del trajecte i, a més, 

posar-li una antena per tal de poder traslladar aquestes dades al lector; o canviar totalment de 

disseny i optar per una polsera amb les mateixes funcions. 

 

 

Paraules clau: bitllet electrònic, RFID, radio freqüència, validació, tag. 

 



4/57 

 

 

Abstract (english version) 
 

As a  regular user of public transport, specifically of "National Red National of Railways" (RENFE), 

which goes from Tarragona to Barcelona, I have found that the most part of the days the ticket 

colledctor ask for the tickets to travelers to prove that they have checked them in vending machines 

enabled in train stations. Sometimes, on one hand, I see  that the ticket collector must wake up the 

travelers to continue his work and, on the other hand, I  see that he ask for the ticket  several times to 

the same travelers during the journey. 

 

Including new tecnologies, this work wants to offer a technical  and an economical solution by re-

designing the current ticket  including specifically technology for radio frequency (RF), this is the  first 

aim of this work , and as a second aim, I have tried to profit the current ticket and offer and 

electronical validation of it,  without  interacting with the travellers thanks to an application wich helps 

to the ticket collector to know which seats are availables or not.  

 

 

In summary, the first part of my work wants to replace the current RENFE ticket with a proposal 

adapted to the present. There are two possible lines of design; one would be in the current ticket by 

deleting the ink impressions and providing it with a chip or tag to store the data of the journey and 

also, placing an antenna in order to transfer this information to the reader. The second line of design 

consist in changing everything in its design and replace it with a bracelet with the same functions. 

 

Key words : electronic ticket, radio frequency, validation, tag 
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Agraïments, Notacions i Convencions 
 

 

La tipografia emprada en el present treball és : 

 

 Arial de 10 punts per desenvolupar els continguts de les seccions(ABCDEFGHIJK) 

 Arial 14 per l’encapçalament de les diferents seccions que formen els capítols 

(ABCDEFGHIJK) 

 Arial 16 punts  i negreta pels capítols  (ABCDEFGHIJK) 

 Arial 10 i cursiva per la part del codi del present TFG (ABCDEFGHIJK) 
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1. Introducció 

Context del Treball  

 

La <<Red  Nacional de Ferrocarriles Españoles>> en endavant RENFE és una empresa estatal 

espanyola fundada a 1941 encara que molt abans ja es disposava d’un sistema ferroviari que va ser 

destruït per la Guerra Civil, com ara les línies Santander-Alar del Rey de 1850 o Madrid-Aranjuez de 

1851. 

 

Als anys 80 va començar el canvi tecnològic substituint els bitllets tipus clixé impresos amb maquinari 

“Hugin”, veure figura1, per una plataforma informatitzada que es coneix avui dia pel sistema de 

Venda Integrada sense Reserva (VISIR) i que imprimeix els bitllets com la figura 2 i 3. 

 

 

Figura 1. Bitllet 

anada-tornada 

de 1989 

Figura 2. Anvers abonament mensual actual Figura 3. Revers abonament mensual actual 

 

 

Justificació del Treball  

Si be és cert que hi ha hagut una evolució tecnològica en quant a l’emissió i venda de bitllets, no ens 

menys cert que el sistema de validació ha quedat obsolet, per tant, la raó de ser d’aquest projecte es 

dotar a RENFE d’un sistema d’emissió/validació de bitllets àgil i eficaç aprofitant la tecnologia RFID.  

 

Aquest nou sistema dotarà a RENFE d’un major control sobre els ocupants dels trens i quins vagons 

estan ocupats. 
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Figura 4. Imatge d’arxiu d’un revisor de Renfe. Font catalunyadiari.cat 

 

2. Descripció/Definició/Hipòtesi 

El present projecte consta de tres parts.  

 

Per un part es treballarà sobre el disseny i desenvolupament del nou bitllet electrònic que inclou la 

integració de l’antena de radio freqüència i del tag o xip. Respecte del disseny es buscarà que sigui 

acord a la identitat gràfica de RENFE. S’adjunta resum de la Identitat gràfica de RENFE: 

 

 
Figura 5 Captura pantalla. Font renfe.es 

 

Aquesta identitat servirà de base per intentar aproximar el nou bitllet a un target determinat.  

 

S’ha intentat cercar un disseny d’un nou bitllet que marquès la diferència respecte dels que 

actualment existeixen, per tant, el nou disseny trenca amb el bitllet convencional. S’ha fet un exercici 

de simplicitat, delicadesa i lleugeresa per tal de donar un missatge més unitari però sense perdre de 
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vista la marca. En aquest sentit s’ha fet servir una forma geomètrica fonamental com és el cercle 

donat que adquireix un significat més obert. Alhora que la logomarca ‘renfe’ s’ha desplaçat 

lleugerament respecte del centre donat que el centre simbolitza lo fixe lo immutable i el desplaçar-ho 

a la dreta representa que tot canvia, dinamisme, moviment.  

 

S’ha creat una petita animació en 3D de 8 segons que es pot posar a qualsevol pàgina web de 

RENFE, no obstant la he incorporat a la nova pàgina creada a l’apartat destinat a validar els nous 

bitllets. L’animació ha estat creada amb Autodesk 3DS MAX aprofittant el material de cartellera que 

s’ha creat també per donar publicitat al nou bitllet.  

 

 
Figura 6 : Captura pantalla del render aplicat al video ebitllet.avi 

 

La segona part del projecte serà el disseny del hardware que permetrà llegir els nous bitllets 

electrònics i validar-los. El hardware d’aquest prototip estarà implementat en Arduino íntegramente 

(placa base Arduino Uno, més el mòdul Wifi NodeMCU ESP-12 i el lector/gravador RFIDRC522). En 

aquesta segona part del projecte també es dissenyarà i crearà la base de dades relacional que 

contindrà la informació dels bitllets i trajectes, així com les oportunes pàgines en php que 

subministraran informació al prototip dissenyat.  

. 
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3. Objectius 

Els objectius principals a aconseguir en aquest projecte son els següents: 

Principals 

 

 Dotar als bitllets de tecnologia sense fils i cercar un disseny més actual del producte  

 Simplificar el procés d’emissió de bitllets eliminant el sistema d’impressió en tinta. Es guanya 

temps i s’evita el manteniment de tot el maquinari d’impressió 

 Reducció de costos  

 Facilitar el canvi d’un maquinari per el nou prototip 

 

Secundaris  

Els objectius secundaris a aconseguir en aquest projecte son els següents: 

 

 Millora en la gestió del personal que revisa els bitllets ja que els hi simplifica el procés de 

validació i és el maquinari qui valida i no la persona. Simplifica la gestió i evita els errors 

humans 

 Es guanya temps de gestió dels revisors i poden tenir un major control de l’ocupació dels 

vagons 
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4. Definició nou bitllet. Característiques 

Identitat gràfica RENFE 

 

S’ha efectuat un estudi sobre la marca i identitat gràfica de RENFE determinant dos qüestions 

importants a l’hora d’avançar en el nou disseny. La marca corporativa és el icona que unifica i 

controla la comunicació per les diferents audiències, per tant, la marca és la base més solida sobre la 

que es genera adhesió i ràpida identificació i vinculació. Aquest fet rellevant es materialitza amb la 

logomarca ‘renfe’. 

 

 

 

Figura 7 :Logomarca de renfe. Font renfe.es 

 

A banda també s’ha fet un anàlisi de la gamma cromàtica actual on prepondera el color corporatiu 

Pantone 2425 (R 130, G 0 , B 94 ) i com a complementari el Pantone Cool Gray 9 (R 125 , G 125 , B 

125) essent el resultat la següent imatge. 

 

 
Figura 8. Captura pantalla del resultat de gama cromàtica.. Font colorexplorer.com 

 

 

Un cop determinats els dos aspectes bàsics d’identitat gràfica i analitzant la història dels diferents 

bitllets de RENFE, s’ha anant confeccionant propostes i versions, però sempre partint del mateix 

format rectangular que manté la típica proporció àuria.  Arribat a aquest punt i analitzant els prototips 

inicials, he pres la decisió que el primer que calia fer era canviar el format i optar per una opció 

menys convencional apostant per un format disruptiu per causar impacte i promoure una nova cultura 

corporativa enfocada a les noves tecnologies.   
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En aquest sentit, analitzant el llibre de la marca, he vist la següent imatge que m’ha donat la idea per 

desenvolupar el nou format. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Imatge Llibre de la Marca Renfe. Font renfe.es 

 

Figura 9. Captura disseny nou ebitllet 2D 

 

 

 

Integració tecnologia RFID.  Etiqueta o tag passiu. 

 

Els sistemes d’identificació per radiofreqüència o RFID és una tecnologia per la identificació 

d’objectes a distància sense necessitat de contacte físic. Es requereix el que es coneix com a 

etiqueta o tag que consisteix en un microxip annexat a una antena de radio i que es fa servir per 

identificar inequívocament a l’element portador del mateix, en el nostre cas, el ebitllet. 

 

Les etiquetes o tag passius no porten font d’alimentació pròpia i utilitzen per respondre la energia 

induïda en l’antena per la senyal rebuda per radiofreqüència. En aquest últim aspecte, la 

radiofreqüència, els sistemes RFID es poden classificar en : 

 

 LF (low frecuency) pel rang de 9 a 125 kHz.  

 HF (high frequency) pel rang de 13, 56 MHz 

 UHF (ultra high frequency) pel rang de 433 MHz i 860-960 MHz 

 Microwave pel rang de 2.45 GHz  

 

El nostre producte – el ebitllet- estarà format per dos components : 

 una base de cartró de mides 40mm x 40mm on s’emboteix una antena HF 13.56 Mhz i el xip 

de memòria amb capacitat per ser programat 

 una coberta de cartró que protegeix la base 

 

 

revers 

anvers 
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Figura 10. Captura disseny nou ebitllet 3D 

 

 

 

Figura 11. Captura disseny nou ebitllet 2D  Figura 12 : prototip construit

 

 

 

El mercat actual ja ofereix la inserció de l’antena i el tag en quasi qualsevol material, per tant, l´únic 

que cal determinar és quin xip convé inserir i quins estàndards ISO suporten per tal de mantenir la 

informació securitzada. Aquest aspecte de seguretat no es tracta en el present treball però si què 

caldria desenvolupar-lo  en un futur si el projecte avancés.  
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5. Arquitectura de l’aplicació/sistema/servei  

L’arquitectura del present projecte conta de : 

 

1. Un prototip hardware desenvolupat amb Arduino i capaç de llegir per radiofreqüència una 

etiqueta o tag. Aquesta etiqueta o tag és la que s’incorporarà al nou bitllet de RENFE. El 

hardware utilitzat és: 

 Targeta Arduino Uno 

 Mòdul RFID – RC522 

 Mòdul Wifi NodeMcu ESP-12 

 

2. Una pàgina web per tal de fer el manteniment de bitllets i triar tant el viatge com el tipus de 

bitllet. Aquesta part està feta amb HTML i PHP. 

 

3. Una base de dades MySql on es guarda tota la informació relativa als viatges i trajectes  

 

L’esquema general és el següent : 
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6. Plataforma de desenvolupament. Recursos utilitzats 

Software transversal a tot el projecte 

 

 
GanttProject 2.6.1 Brno (build 1499) 

(C) Equipo de GanttProject 2012. 
Licenciado bajo General Public License (GPL) versión 

3  

 

 

Word 2013 versió educacional facilitat per la UOC 

 

 

 

Excel 2013 versió educacional facilitat per la UOC 

  

  

  

 

 

Definició nou bitllet. Identitat gràfica 

 

 

Adobe ® Fireworks ® CS6

versió educacional facilitat per la UOC 

 

Autodesk® 3ds Max® 2016
versió educacional facilitat per la UOC 

 

 

After Effects 2016 

versió educacional facilitat per la UOC 
 

  

  

  

 

Construcció prototip. Hardware 

 

 

Placa base Arduino Mega 2560. Es substitueix 

per la placa Arduino Uno donat que chipsei 

CH340 de la Mega és inestable 

 

Placa EHERNET Shield 
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Placa Rfid MC522 

 

 

Placa Wifi NodeMCU Esp-12 
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7. Planificació   

 

El present projecte s’ha seccionat en quatre fites : 

 

Fita 1 : Lliurament 03/10/2017. Entrega del primer esborrany de la memòria del projecte 

i de la planificació del mateix. 

 

Fita 2 : Lliurament 01/11/2017 . Actualització de la memòria del projecte. Entrega del 

nou disseny del bitllet i tot el material publicitari per presentar-lo. 

 

Fita 3 : Lliurament 03/12/2017 . Actualització de la memòria del projecte. Construcció 

del prototip de lectura/escriptura RFID. Creació de la Base de Dades relacional per provar el prototip. 

Pujada als servidors de producció de les pàgines php i BBDD i validació del seu funcionament. 

 

Fita 4 : Lliurament 14/01/2018. Memòria final de projecte. Canvi del prototip. Vídeo de 

presentació general.  Vídeo de presentació per a la seva defensa 

 

 

 
Figura 11. Captura pantalla pel Diagrama Gantt del projecte 

 

 

<S’adjunta fitxer : TFG Bitllet RFID.gan> 
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8. Procés de treball/desenvolupament 

 

Definició del nou bitllet. Estudi de la marca ‘renfe’ i observació 

 

Com sigui que la marca ‘renfe’ està plenament identificada en el nostre entorn he fet un anàlisi del 

seu llibre de la Marca. De l’anàlisi he extret dos conclusions; la logomarca ‘renfe’ és molt marcada i el 

color per definició és el Pantone 2425. 

 

Alhora de definir el nou bitllet he considerat que aquestes dues variables havien de ser fixes i  he 

optat per treballar sobre diferents suports . En un primer prototip, he optat per un format més estilitzat 

però mantenint una composició semblant al bitllet actual però amb mida més reduida. Es manté la 

proporció clàsica auria. Els resultats dels primers prototips anàvem per aquesta linea. 

  
Figura 12-13. Captura disseny 3D primers dissenys del ebitllet  

 

Però, com amb aquest disseny no acababa de trobar aquell punt d’inflexió que hauria de suposar la 

inclusio de la tecnologia RFID, he seguit provant fins trovar al llibre de la marca una inspiració pel nou 

bitllet. 

 

 

Figura 14. Captura pantalla del Llibre de la Marca Renfe . Font renfe.es 

 

Respecte de l’estil gràfic i disseny de la targeta, s’ha realitzat una investigació en internet sobre 

tendències de disseny de producte. Alhora també, s’ha aplicat  l’estil gràfic i estètic en el 

desenvolupament de les interfícies. 
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Estudi dels components del prototip Arduino i muntatge 

 

Per a l’elaboració del present treball experimental he recorregut a dos fonts d’informació 

principalment. 

 

El mercat actual no ofereix un producte com el que es proposa en el present TFG, la primera font 

d’informació consisteix en l’anàlisi de productes similars o aquells que de manera parcial poden ser 

útils al present TFG. En aquest sentit, hi ha s a la xarxa internet treballs on s’aplica la tecnologia 

RFID en Arduino i s’haurà de veure quins poden ser útils per tal d’incorporar-los al meu projecte. En 

aquest punt m’he trobat bastants entrebancs donat que Arduino és una plataforma de hardware lliure 

basada en una placa amb un microcontrolador i un entorn de desenvolupament. Però que sigui lliure 

no vol dir que tot el hardware sigui compatible entre ell, i és en aquest punt, on he vist que tampoc és 

el mateix treballar amb components originals d’Arduino – normalment més cars-, que treballar amb 

components clon que emulen Arduino – normalment més barats-.  

 

El cas concret l’he experimentat amb l’adquisició de la targeta Mega2560 clonada (l’arduino original 

te un cost aproximat de 56 € i el clon que vaig adquirir sobre els 7 €). L’abaratiment del cost obeeix a 

emprar components de menys qualitat i substituir xips per altres amb les mateixes funcionalitats però 

més barats. Així doncs, amb la nova targeta que vaig adquirir, vaig començar a construir el prototip 

però unes vegades podia compilar i pujar el codi a la targeta i altres vegades era impossible. Després 

de molt investigar, vaig trobar una informació del fabricant del xip FT232 - que és el que originalment 

utilitza la targeta Mega2560- i que, en represàlia de la falsificació del seu xip, va incloure en els 

drivers un troià que impedia el correcte funcionament si els xips no eren els originals. Era una 

manera de controlar la patent. Aquest fet es detalla a l’apartat de bugs del present projecte.  
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Etapa 1 - Muntatge Arduino UNO i Ethernet Shield  

 

En aquesta primera fase s’ha integrat la placa base Arduino Uno i el shield Ethernet.  He realitzat 

l’esquema de connexió amb el software gratuït existent a la pàgina https://circuits.io/ .  

 

Una vegada efectuat el muntatge, s’ha creat un codi per tal de provar les funcionalitats esperades. 

Les línies de codi estan comentades i el codi complet està a la carpeta del projecte. S’acredita que 

aquesta part funciona. 

Les parts més destacables del codi són les següents: 

 

Llibreries necessàries 

 

SPI.h és un bus de comunicació entre dispositius i te una arquitectura mestre-esclau Ethernet.h és la 

llibreria que implementa la pila de protocols TCP/IP i dintre d'Arduino, implementa els protocols de la 

capa d'aplicació . 

 

#include <SPI.h> 

#include <Ethernet.h> 

 

Assignem una MAC a la nostra Shield Ethernet         

byte mac[] = {  0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDE, 0x02};  

 

Crearem una instància de client Ethernet 

EthernetClient client; 

 

Inicialitzem Ethernet amb la MAC  

 if (Ethernet.begin(mac) == 0)  

Obtenim l’adreça  IP amb la classe Ethernet.localIP 

Serial.print(Ethernet.localIP()[B], DEC) 
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Etapa 2 - Muntatge detecció RFID – RC522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta segona etapa, he connectat el mòdul RFID –RC522 al shield Ethernet segons el 

diagrama dissenyat i han començat el primers problemes de comunicació entre els diferents mòduls. 

S’han detallat a l’apartat bugs. 
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He seguit l’esquema de connexió amb el software gratuït existent a la pàgina https://circuits.io/ .  

 

Una vegada efectuat el muntatge, s’ha creat un codi per tal de provar les funcionalitats esperades. 

Les línies de codi estan comentades i el codi complet està a la carpeta del projecte.  
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Etapa 3 – Redisseny del prototip  

 

A l’apartat bugs s’han detallat els diferents problemes durant el muntatge del prototip (bàsicament 

problemes d’incompatibilitats entre mòduls) però finalment, la configuració que ha funcionat ha estat 

la següent : 

 

 Placa base Arduino Uno 

 Placa wifi NodeMcu ESP-12 

 Lector RFID MC522  

 

Aquest nou canvi implica una nova distribució dels components en el prototip, donat que passem 

d’una connexió del Shield Ethernet (que obligava a una connexió del dispositiu amb un cable de 

xarxa pel connector RJ45), a una connexió totalment sense cables de xarxa aprofitant la tecnologia 

Wifi. 

A més, el nou prototip comunica la targeta Arduino (que gestiona la lectura per RFID dels bitllets)  i la 

targeta NodeMcuEsp-12 (que gestiona la connexió a la xarxa) pel port sèrie, mitjançant la llibreria 

SoftwareSerial. 

 

He realitzat l’esquema de connexió amb el software gratuït existent a la pàgina https://circuits.io/ .  

 

 

El prototip final s’ha muntat sobre un suport per targes Arduino com es mostra el la següent imatge, 

però si es volgués reduir el tamany, es podria muntar en vertical tots els components ocupant molt 

menys espai i fent que el dispositiu sigui molt lleuger i maniobrable. A més, el fet d’haver eliminat el 
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mòdul Shield Ethernet i incorporat el mòdul NodeMCU ESP-12, ha dotat d’autonomia al nou prototip 

(ja no necessita cap cable per connectar-se a qualsevol xarxa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Degut al contratemps en muntar i redissenyar per complert el nou model de prototip, m’ha impedit 

desenvolupar la part gràfica d’aquest, per tant, s’ha substituït la part final consistent en una pantalla 

gràfica que anava avisant a l’usuari del que estava passant per un sistema més funcional com son 

dos leds. El vermell indica que no s’ha localitzat el bitllet i el verd que sí s’ha localitzat al servidor. 

 

Com ara disposem de dos mòduls de gestió connectats pel port sèrie, les parts més destacables del 

codi són les següents: 

 

Llibreries necessàries pel mòdul Wifi 

 

 

S’ha de configurar el mòdul com a client Wifi. Per això el primer que hem de fer és declarar la llibreria 

següent : 

#include <ESP8266WiFi.h> //Incluye la libreria ESP8266WiFi 

 

Accedim a una xarxa . En el meu cas és la de casa meva : 

const char* ssid = "Ander_wir";             //Indicamos el nombre de la red WiFi (SSID) a la que 

queremos conectarnos. 

const char* password = "XXXXXXXX";          //Indicamos la contraseña de la red WiFi 

 

Connectem a WIFI : 

WiFi.begin(ssid, password); 
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Llibreries necessàries pel mòdul lector MC522 

 

La llibreria MFRC522Extended permet llegir i escriure els diferents tipus de targes per radio 

freqüència emprant el mòdul RC522 

#include <MFRC522Extended.h> 

 

Es crea la instància i els pins utilitzats : 

 

#define RST_PIN  9 

#define SS_PIN  10 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); 

 

S’inicialitza el mòdul RFID : 

mfrc522.PCD_Init(); 

 

Per últim es llegeix la targeta : 

if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  

{ Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], DEC); } 

 

 

Test i proves 

 

A l’esquerra està el mòdul que llegeix targes per radiofreqüència. Aquest mòdul formata el nº i el 

passa al mòdul de la dreta. El mòdul de la dreta rep el nº de targeta i envia la consulta al servidor < 

eimtcms.uoc.edu> on està la pàgina indexTFG.php que rep el nº de targeta i el consulta a la BBDD. 
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Etapa 4 - Instalꞏlació BBDD en local 

 

Per tal de desenvolupar la part de servidor/client, m’he instalꞏlat en local un servidor WAMP Server 

amb PhpMyAdmin, servidor Apache i PHP per tal de dur a terme totes les proves abans de pujar a un 

servidor en producció. El software que s’ha fet servir és VertrigoSer 2.47 –PHP 7.1X64 (font: 

https://www.vswamp.com/) amb llicència lliure (freeware compilation of software) 

 

Després de la instalꞏlació, s’ha creat el fitxer <creacion BDD_TABLAS.sql> amb les queries que 

serviran per crear la base de dades i les diferents taules. La idea d’aquest fitxer és aconseguir 

importar en qualsevol servidor amb MySql i facilitar la posada en marxa en producció. Aquesta base 

de dades, taules i informació servirà per posar en pràctica el mòdul d’Arduino. 

 

S’ha fet  una prova d’evidències per tal de comprovar que efectivament el fitxer creat conté les queris 

ben construïdes.  
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El següent pas ha estat crear les relacions entre taules i la normalització de les BBDD. Per mantenir 

la coherencia entre taules, s’ha definit amb el tipus de relació que en cas d’esborrar o modificar 

també es faci sobre la taule forànea. 

 

 

Per tant, s’ha aplicat la Primera forma Normal (1FN) on tots els atributs són atòmics, simples i 

indivisibles. Les taules contenen una única clau primària i no contenen nuls. Així mateix, també estan 

en Segona Forma Normal i Tercera ja que els atributs que no formen ninguna clau depenen de forma 

completa  de la clau principal.  
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Etapa 5 - Instalꞏlació BBDD en servidor de producció i PHP() 

 

BBDD  URL: http://eimtcms.uoc.edu/bbdd  

PHP()  URL: http://eimtcms.uoc.edu/~afernandezlom/ 

 

S’ha fet servir servidors de la UOC per posar en pràctica la part de php que dona informació de 

bitllets i permet emetre bitllets. 

 

Aquesta pujada en producció ha significat adaptar part del codi que ja estava testejat per quant han 

variat les URLs , els usuaris, i els accessos a BBDD.  

 

Crear les bases de dades en el nou servidor ha estat fàcil. Tant sols s’ha importat el fitxer <creacion 

BDD_TABLAS.sql> i s’ha executat directament una vegada dintre del phpMyAdmin del servidor de la 

UOC. 
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La nova connexió a la BBDD en producció ha obligat a modificar el codi del fitxer conectaRFID.php 

amb les noves dades d’accés. 

 

 

 

 

Evidència que la pàgina del servidor funciona: 

 

Amb URL sense filtrar : 

 

 

Amb URL filtrada : 
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9. Seguretat 

 

Seguretat en el ebitllet. Seguretat RFID 

 

El present projecte no aborda el tema de seguretat donat la seva dimensió i complexitat. No obstant, 

s’enumeren una sèrie de riscos que caldria afrontar-los si tirés endavant el projecte. 

 

Els riscos per la seguretat de la tecnologia RFID són aquells derivats d’accions encaminades a 

deteriorar, interrompre o aprofitar-se del servei de forma maliciosa. 

 

La forma més fàcil d’atac al sistema RFID es evitar la comunicació entre el lector i el tag. Aquest fet 

es pot produir creant un camp electromagnètic o soroll (anomenat atac per RF Jamming) que 

interfereixi amb el creat amb el lector.  

 

Un altre vulneració de la seguretat és la suplantació que consisteix en enviar informació falsa que 

pugui semblar vàlida i així substituir/modificar la informació del tag original . 

 

Així mateix, també es pot donar el cas d’ inserció de codi/comandaments maliciós en el tag. Aquestes 

comandes poden inhabilitar lectors i altres elements del sistema. 

 

La denegació de servei (DoS) és un tipus d’atac que satura el sistema enviant-li de forma massiva 

més dades de les que es capaç de processar.  

 

Per tal de garantir o minimitzar l’impacte i els riscos, es recomanable xifrar la informació que contingui 

el tag. Així mateix cal autenticar els lectors o etiquetes mitjançant una clau secreta per tal de validar 

la comunicació lector-etiqueta. 
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10. Requisits d’instalꞏlació/implantació/ús   

 

Els requisits mínims per a la instalꞏlació sobre els servidor actuals de RENFE són: 

 

1. Disposar de MySql 4.5 o superior per gestionar les 3 taules creades: 

 

 T_bitllets : taula amb el detall dels bitllets emesos 

 T_origen_destino : taula amb els codis de població i províncies 

 T_tipo_billete  : taula amb els diferents tipus de bitllets operatius 

 

2. Pàgines web sobre servidor Web amb extensió PHP versió 7.0 o superior: 

 indexTFG.php i addTFG.php que serveix per donar d’alta bitllets i associar un nº de targeta 

RFID 

 indexTFG_1.php que retorna tota la informació del bitllet un cop reconeguda el nº de targeta 

 estilorenfe.css fulla d’estil que servirà per maquetar el front Office de la pàgina indexTFG.php 

 

Prototip Arduino: 

 L’únic requisit per tal que funcioni el prototip és que pugui connectar a una xarxa via wifi. És 

recomana que sigui una xarxa prèviament identificada per evitar problemes de vulnerabilitat i 

seguretat. El prototip és totalment portable i funciona amb una pila de 9v. 
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11. Bugs 

 

He començat el projecte sobre la placa base compatible Arduino Mega 2560. A mida que anava 

compilant unes vegades em pujava el codi i d’altres – la majoria de vegades-, donava un error de 

timeout(). Al tractar-se d’una placa nova, vaig demanar reemplaçar-la al proveïdor i em va comentar 

que aquests nou models venien amb un nou xip, el CH340G , que substituïa al tradicional FT232R 

fabricat per Future Technology Devices International Limited  (FTDI). Segons ell, era una  manera 

d’abaratir el preu de la targeta. Així mateix, va aprofitar per indicar-me que reinstalꞏlés el driver 

CH340G donat que, aquest xip és l’encarregat de la comunicació a través de  USB per la porta sèrie 

UART. 

 

Vaig procedir a instalꞏlar en Windows 10 el driver CH340G però el problema subsistia. 

 

Dit això i investigant bastant, sembla ser que el fabricant del nou xip FT232 – que té la seu a 

Glasgow,Regne Unit- i en represàlia de la falsificació del seu xip, va incloure en els drivers un troià 

(1) que impedia el correcte funcionament si els xips no eren els originals. Era una manera de 

controlar la patent. El funcionament del troià és molt senzill. Una vegada connectes per primera 

vegada la targeta amb el xip FT falsificat la controladora del sistema operatiu (on te instalꞏlat el drive)  

sobreescriu la memòria eeprom interna del xip i la pròxima vegada que la connectis al port usb, 

Windows no la reconeixerà evitant d’aquesta manera la comunicació pel port USB i d’aquí el error de 

temps exhaurits de comunicació, el  timeout() que he comentat. 

 

Font consultada : http://www.electrohobby.org/usb-ftdi-no-se-reconoce/ 

 

Donat que és molt difícil continuar el projecte amb targes clonades d’Arduino i, que portin el xip 

original FT232R, he pres la decisió de continuar el projecte amb la targeta oficial Arduino Uno. 

 

Un cop solventat el primer problema, he seguit integrant els diferents mòduls del projecte. El primer 

que he integrat és el shield Ethernet. La instalꞏlació ha estat molt senzilla donat que es munta a sobre 

de la placa Arduino Uno fent coincidir els pins. No hi ha lloc a confusió. Un cop muntat he fet un test 

conforme la placa es comunica amb el router i han estat satisfactòries – veure detall a Etapa 1-  . El 

segon mòdul que s’ha integrat, ha estat el lector de targes RFID i que s’ha muntat segons l’esquema 

fent servir els pins de la shield Ethernet – veure detall a Etapa 2-. En aquest punt el projecte ha 

deixat de funcionar. La Ethernet no es comunicava amb el router i el lector no llegia les targes . 

 

Després d’això, han calgut moltes hores i fer molts assajos consistents en desmuntar el projecte i 

veure si muntant cada mòdul per sí sol aquests funcionaven com s’esperava. La conclusió a què vaig 

arribar és que el primer muntatge de la targeta Arduino Uno amb el lector RFID, funcionava 

correctament . El segon muntatge de la targeta Arduino Uno amb la shield Ethernet també funcionava 

correctament però, muntat tot alhora deixava de funcionar. Començo a veure en determinats fòrums 

que aquesta problemàtica era més recurrent del que em pensava. Finalment, vaig acabant llegint la 

descripció de la llibreria Ethernet on es feia esment que el shield Ethernet es comunica amb la placa 

Arduino Uno pel bus SPI però també ho fa el lector RFID i com sigui que comparteixen el mateix bus 

SPI, només un podrà estar actiu a l’hora. 



36/57 

 

 

(1) Troià : Codi maliciós que es presenta a l’usuari com a un programa aparentment legítim i inofensiu 

 

 Aquí entra en funcionament el pin 10 que s’utilitza per dir-li a Arduino si treballa en mode SS-SDA 

(esclau o mestre) però resulta que en la descripció del mòdul RC522 (RFID) el pin 10 també te les 

mateixes funcionalitats, per tant, és molt possible que no puguin compartir el mateix pin 10. 

 

 

Font : https://www.arduino.cc/en/Reference/Ethernet 

Font : https://cdn.instructables.com/ORIG/.../FF3VM8XJ282W5KG.pdf   

 

 

Per tant la solució passa per re assignar al mòdul RFID, el pin 8 pel mode SS enlloc del 10. Ho faig a 

través del codi. 

 

 

L’últim problema que vaig trobar és que a mesura que el projecte avançava i el codi creixia, començo 

a tenir problemes d’espai d’emmagatzematge.  El compilador m’avisa que ja vaig pel 79 % de la 

capacitat d’emmagatzemat. Aquest problema em ve donat pel fet de canviar de la targeta Arduino 

Mega a la targeta Arduino Uno, ja que aquesta última té menys capacitat. 
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Adjunto taula comparativa però bàsicament es pot observar que la targeta Arduino Uno gestiona 

només 32Kb de memòria flash i aquí és on tinc el problema de fons. La solució pasa per tornar a la 

targeta Mega 2560 amb capacitat de memòria flash de 256 Kb. 
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12. Projecció a futur 

 

Estandardització  

 

Un tema a tractar en un futur seria afrontar el nivell de seguretat i privacitat dels bitllets, ja que 

actualment els protocols i normes son canviants. Tot apunta a que la implantació definitiva de RFID 

és gracies a ISO (International Organization for Standardization) on a través de les normes ISO, 

regulen els estàndards i els protocols.  

 

RFID amb NFC 

 

Caldria integrar RFID amb recent tecnologia NFC (Near Field Communication) que permet que un 

telèfon mòbil recuperi les dades d’una etiqueta RFID i mitjançant una app específica, enviar les 

dades a Renfe per tal que validi el viatge.  

EPC Global 

 

A més seria necessari tramitar davant de l’organisme mundial EPC Global, la petició del codi EPC 

(Electronic Product Code) que resolt el problema de estandardització en el referent  a la codificació. 

Consisteix en un codi únic hexadecimal de 24 dígits per identificar de manera unívoca qualsevol 

producte a nivell mundial.  
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13. Pressupost  

TASQUES DEL PROJECTE  HORES  €/HORA  TOTAL  
D
IS
SE
N
Y 
 

P
R
O
JE
C
TE

 
Anàlisi de les diferents opcions del TFG  5  40  200 

Proposta consensuada i acceptació  2  40  80 

Desenvolupar la memòria  20  40  800 

      Subtotal  1080 

D
IS
SE
N
Y 

B
IT
LL
ET

  Disseny i creació bitllet 2D  10  40  400 

Disseny cartereria publicitària 2D  10  40  400 

Disseny Vídeo 3D  8  40  320 

      Subtotal  1120 

D
IS
SE
N
Y 

 P
R
O
TO

TI
P
 

A
R
D
U
IN
O
 

Muntatge Placa Base Arduino  2  40  80 

Muntatge Ethernet  2  40  80 

Muntatge mòdul RFID  2  40  80 

Muntatge mòdul Wifi  2  40  80 

Muntatge pantalla LCD  2  40  80 

Proves unitàries d'integració i conectivitat  10  40  400 

Disseny interficie gràfica prototip  20  40  800 

      Subtotal  1600 

D
IS
SE
N
Y 

 B
B
D
D
 

Anàlisi i disseny BBDD  5  40  200 

Instal∙lació MySQL i creació BBDD  4  40  160 

Desenvolupament PHP  4  40  160 

Integració Prototip i MySql  10  40  400 

     Subtotal  920 

M
A
TE

R
IA
L 

Material Arduino  Subtotal  50 

TOTAL            4.770,00 € 
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14. Anàlisi de mercat 

Benchmark de bitllets amb tecnologia RFID 

 

 

CONSORCIO TRANSPORTES MADRID 

http://www.crtm.es/billetes-y-tarifas/tarjeta-transporte-publico/aspectos-generales.aspx 

 

Integració en una targeta unipersonal i intransferible la tecnologia sense contacte però no està 

destinada al us diari sinó per abonaments. 

 

 
Figura 15. Captura pantalla web Consorcio Transportes Madrid 

 

 

METRO VALENCIA 

http://www.metrovalencia.es/wordpress/?page_id=181 

 

Està un pas per endavant de Madrid i integra també la tecnologia sense contacte per als viatges 

diaris I disposa d’app per recarregar els bitllets 
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Figura 16. Captura pantalla web Metro Valencia 

 

 

AUTORIDAD METROPÒLITANA DE NEW YORK (MTA) 

http://www.mta.info/ 

 

Integra també la tecnologia sense contacte mitjançant una targeta magnètica recarregable. L’app que 

disposa és de consulta de trajectes i estat de la xarxa. Així mateix, està implantant el eTix® que és el 

nou tiquet per tecnologia mòbil (NTC) i que l’app permet comprar bitllets. 
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Figura 17. Captura pantalla web ATM NY 
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Taula comparativa de bitllets amb tecnologia RFID 

 

Companyia Producte Característiques 

 

Consorci 

Transportes 

Madrid 

1. Abonament 30 dies 

2. Anual 

3. Familia nombroses 

4. Persones discapacitació 

 

 

Disposa de app per consultes 

 

 

 

Metro Valencia 

1. Tarjeta TuiN 

2. Sencillo 

3. Ida y vuelta 

4. Bonometro 

5. Gent Gran 

6. Mobilitat Mensual 

7. Movilitat Anual 

 

Adaptat a tecnologia NFC. Disposa de 

app per recarregar els títols. Promociona 

el servei App Móbils NFC amb 2 viatges  

gratis si recarregues 

 

Autoridad 

Metropolitana 

New York 

 

1. eTix® (use only Long Island) 

2. MetroCard 7Day 

3. MetroCard 30Day 

4. MetroCard 7Day Express 

 

 

La targeta s’ha de comprar en màquines 

expenedores. Disposa d’app “Travel 

Time” per conèixer la situació de la 

xarxa. El producte eTix® és per NTC 

 

 

Benchmark del dispositiu de lectura/escriptura RFID 

 

El mercat actual ofereix diferents dispositius de lectura/escriptura de tags RFID però falta 

implementar la part del software concret referit als bitllets. Els preus unitaris són molt elevats en 

comparació amb el cost d’implementar-ho amb Arduino (aproximadament 50 € preu no majorista).  

 
Figura 18. Captura pantalla web venda . Font https://www.logiscenter.com/ 
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15. Màrqueting i Vendes 

La marca ‘renfe’ està plenament posicionada i reconeguda. No cal enfocar les accions de 

comunicació per posicionar-la però si convé fer dos accions per tal d’informar del nou sistema 

implementat als bitllets. Aquestes comunicacions es poden gestionar de manera interna i externa.  

Campanya comunicació interna 

L’objectiu principal del present projecte versa sobre dotar de tecnologia RFID als bitllets actuals, per 

tant, s’ha creat un banner i un contingut de comunicació que es publicarà a la intranet de renfe. El 

banner és de 730 pixels  x 92 pixels i el contingut de 640 pixels  x 440 pixels. La informació que conté 

aquesta comunicació és més tècnica i informativa sobre quins avantatges presenta el e-bitllet. 

 

<arxius adjunt : Presentació ebitllet.png    

intranet.png> 

 

 

Campanya de comunicació externa. Clients 

Amb el nou model de bitllet no es pretén incrementar la venda però si informar de les millores que els 

clients notaran. En aquest sentit, la finalitat de comunicació al client és de caràcter informativa i es 

disposarà d’una cartellera que es posaran de manera visible als punts de venda.  

 

<arxius adjunt : Cartelleria externa.png> 54 cm x 80 cm 
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16. Conclusions 

 

No puc dir una altre cosa que la motivació és el motor de l’avenç i l’aprenentatge. A banda dels 

objectius principals i secundaris del present projecte, existeix un objectiu subjacent que és la 

satisfacció de posar en pràctica coneixements teòrics, aprendre d’errors o bé la recerca d’una 

resposta a les diferents preguntes i dubtes que se m’han presentat durant la fase de construcció del 

prototip i/o disseny de la pàgina web. He pogut gaudir i experimentar de forma molt positiva i 

apassionant aquest viatge que és l’aprenentatge. 
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Annex 1. Lliurables del projecte 

 

Lliurables PAC 1 

Tipus Nom del fitxer Descripció 

Memòria V.0 PAC1_mem_Fernandez_Andreu.doc Descripció del projecte 

 

Lliurables PAC 2 

Tipus Nom del fitxer Descripció 

Memòria V.1 PAC2_mem_Fernandez_Andreu.doc Descripció del projecte 

 

 

Diagrama de Gantt 

 

 

TFG Bitllet RFID.gan 

Cronograma sobre el temps 

de dedicació de les diferents 

tasques del Treball Fi de 

Carrera 

 

Excel 

Pressupost Projecte.xlsx Detall de les diferents 

partides del projecte així com 

del cost de les mateixes 

 

Gràfic 2D 

Cartelleria externa.png Cartell publicitari per exposar 

a les taquilles de venda 

 

Gràfic 2D 

Intranet.png Banner i contingut per 

informar al personal intern del 

nou ebitllet 

Gràfic 2D ebillet.png Anvers- revers del ebitllet 

Gràfic 3D ebitllet.max  RENDER ebitllet.avi Presentació en 3D del ebitllet 

 

 

Lliurables PAC 3  

 

Tipus Nom del fitxer Descripció 

Memòria V.2 PAC3_mem_Fernandez_Andreu.doc Descripció del projecte 

 

 

Diagrama de Gantt 

 

 

TFG Bitllet RFID.gan 

Cronograma sobre el temps 

de dedicació de les diferents 

tasques del Treball Fi de 

Carrera 

Pàgines al servidor IndexTFG.php 

estilorenfe.css 

addTFG.php 

conectaRFID.php 

Pagina principal 

Fulla d’estil de la pàgina ppal 

Nous bitllets 

Pàgina per conectar BBDD 
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Codi prototip Arduino Test Arduino + Shield.ino 

ETHERNET_RFID.ino 

Codis de prova conforme 

s’anava construint el prototip i 

es verificava les seves 

funcionalitats 

Codi SQL creacion BDD_TABLAS.sql Codi per crear les bases de 

dades en MySql 

 

 

Lliurables PAC FINAL 

 

Tipus Nom del fitxer Descripció 

Memòria V.final PAC2_mem_Fernandez_Andreu

.doc 

Descripció del projecte 

 

 

Diagrama de Gantt 

 

 

TFG Bitllet RFID.gan 

Cronograma sobre el temps de 

dedicació de les diferents tasques 

del Treball Fi de Carrera 

Pàgines al servidor IndexTFG.php 

IndexTFG_1.php 

 

estilorenfe.css 

addTFG.php 

conectaRFID.php 

conecta.php 

 

Pagina principal 

Pàgina que crida el prototip per 

saber si existeix o no el bitllet 

Fulla d’estil de la pàgina ppal 

Nous bitllets 

Pàgina per conectar BBDD 

Dades de connexió a la BBDD 

Codi prototip Arduino Lector RFID + Wifi Codi font del prototip  

Codi SQL creacion BDD_TABLAS.sql Codi per crear les bases de dades 

en MySql 
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Annex 2. Codi font (extractes)   

Mòdul Wifi 

 
/*  --------------------------------------------------------------------------------------- 
    TFG - Emissió i Validació de bitllets amb RFID 
    Andreu Fernández Loma 
    Arduino UNO + Wifi NodeMcu-ESP-12  
     
    El programa rep pel port sèrie un TOKEN(num. de bitllet de RENFE) i connecta via Wifi  
    per validar la seva existència (led = VERD) o no existència (LED=ROJO) 
*/ 
 
/* ------------------------------ Llibreries necessàries ---------------------------------- 
 SPI.h és un bus de comunicació entre dispositius i te una arquitectura mestre-esclau  
 
SoftwareSerial.h  és la llibreria encarregada de la comunicació serie entre dispositius 
ARDUINO UNO   D1,D2 
NODEMCU ESP-12 D1,D2 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 */  
 
#include <SPI.h> 
#include <ESP8266WiFi.h> //Incluye la libreria ESP8266WiFi 
#include <SoftwareSerial.h> 
 

 
/*  
Dades d'acces a la xarxa wifi 
*/ 
 
const char* ssid = "Ander_wir";             //Indicamos el nombre de la red WiFi (SSID) a la que 
queremos conectarnos. 
const char* password = "xxxxxxxx";          //Indicamos la contraseÃ±a de la red WiFi 
const char* host = "eimtcms.uoc.edu";       //Declaramos el servidor de conexión 
 
 
/* 
  * Creo la URL php de sol.licitut de dades 
  */ 
  
 String url = "/~afernandezlom/indexTFG_1.php"; 
 String dato1 = "?tarjeta=TOKEN"; 
 String dato2 = tokenpasado; 
 String dato3 = "TOKEN" + dato2; 
 Serial.println ("TARJETA A BUSCAR EN HOST : " + dato3); 
 client.print(String("GET ") + url + dato1 + dato2 + " HTTP/1.1\r\n" + 
 "Host: " + host + "\r\n" + 
 "Connection: close\r\n\r\n"); 
 unsigned long timeout = millis(); 
 
 
/* 
   * Aquí és on realment controlo que el num de targeta passat està o no a la BBDD 
   */ 
  if (line.substring(line.indexOf('T'),line.indexOf('T')+23) == dato3) { 
    Serial.println(line.substring(line.indexOf(dato3)+23,line.length())); 
    contador++; 
    encontrado = true; 
    } 
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Mòdul lector targeta 

 
/*  --------------------------------------------------------------------------------------- 
    TFG - Emissió i Validació de bitllets amb RFID 
    Andreu Fernández Loma 
    Arduino UNO + RFID RD522 
     
    El programa pasa pel port serie un TOKEN (que no es mes que el nº de targeta  
    de RENFE llegit per radio frequència RFID) 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
*/ 
 
/* ------------------------------ Llibreries necessaries ---------------------------------- 
 SPI.h és un bus de comunicació entre dispositius i te una arquitectura mestre-esclau  
 MFRC522 i RFID son les llibreries pròpies que gestionen RFID 
  
 SoftwareSerial.h  és la llibreria encarregada de la comunicació serie entre dispositius 
ARDUINO UNO   D1,D2 
NODEMCU ESP-12 D1,D2 
 ------------------------------------------------------------------------------------------- 
 */  
  
#include <SPI.h> 
#include <deprecated.h> 
#include <MFRC522Extended.h> 
#include <require_cpp11.h> 
#include <SoftwareSerial.h> 
 
// Revisamos si hay nuevas tarjetas  presentes 
 
tarjeta =""; 
if ( mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) 
{ 
//Seleccionamos una tarjeta 
if ( mfrc522.PICC_ReadCardSerial())  
{ 
   
/* Imprime por el port serial el id de la tarjeta leida */ 
Serial.print("Nº Tarjeta RENFE:"); 
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++) { 
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i] < 0x10 ? " 0" : " "); 
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte[i], DEC); 
tarjeta += (mfrc522.uid.uidByte[i]); 
} 
Serial.println(); 
Serial.println("Pasa nº tarjeta a web : TOKEN" + tarjeta); 
 
/* 
 
/* 
 * envio dato tarjeta por el puerto serie 
 */ 
ArduinoSerial.print(tarjeta); 
ArduinoSerial.print('\n'); 
delay(100); 
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Annex 3. Captura de pantalles 

 

Mòdul Wifi 

Aquest mòdul rep un nº de targeta que l’envia el mòdul lector targeta. Després connecta via wifi al 

servidor eimtcms.uoc.edu/ ~afernandezlom pasant-li una instrucció en php 

(http://eimtcms.uoc.edu/~afernandezlom/indexTFG_1.php?tarjeta=Tokennnnnnnnnnn). La part del 

servidor executa la pàgina en php i retorna informació que aquest mòdul analitzat cercant la paraula 

TOKEN+Nº DE TARGETA. 

 

Cada línia de detall que retorna el servidor es analitzada pel mòdul Wifi mostrant el text NO 

LOCALIZADO quant no troba en aquesta línia el literal TOKENnnnnnnn.  

 

 

Mòdul lector targeta 

La funció d’aquest mòdul es llegir targes i passar el valor al mòdul wifi. 
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PÀGINES WEB 

 

S’ha creat la següent pàgina (http://eimtcms.uoc.edu/~afernandezlom/indexTFG.php)  que serveix 

per donar d’alta bitllets i per consultar bitllets. El funcionament és molt bàsic. Únicament hi ha dos 

botons d’acció (Aceptar compra i Enviar Consulta). La part de venda has d’introduir dues dates, 

origen i destí , tipus de bitllet i el token (que és el nº de targeta). 
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A més a més s’ha creat la  pàgina php (http://eimtcms.uoc.edu/~afernandezlom/indexTFG_1.php) 

que espera la variable <tarjeta> que li pasa el mòdul wifi. La finalitat d’aquesta pàgina es retorna les 

dades del bitllet pel cas de coincidència entre el nº de targeta que li passa el mòdul wifi i la base de 

dades de bitllets. En cas de coincidència retorna el següent: 

 

 

 

Cal  tenir en compte que la informació que mostra el navegador no és com realment l’ envia el 

servidor sinó que el navegador – que actua com un intèrpret-  li dona format. Si mirem el codi 

realment la informació està codifica en html. A més, el servidor afegeix una sèrie d’informació 

addicional que el mòdul wifi també analitza. 
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Annex 4. Guia de l’usuari 

 

Hi ha dos tipus d’usuari.  

 

Usuari A: L’interventor (que és qui realment està al tren i valida el bitllet) 

Usuari B: Venedor de bitllets (que habitualment estan a les estacions) 

 

 

Guia per l’usuari A 

 

Connectar el prototip a la font d’alimentació de 9v. Apropar el bitllet pel lector. Una llum vermella 

s’encendrà. Quant s’apagui aquest llum haurà finalitzat la comprovació. 

 

  

 

 

Si el bitllet està localitzat s’encendrà el led verd. Si no el localitza no s’encén cap led. 

 

 

Guia per l’usuari B 

 

Fa el manteniment dels bitllets, per tant, és l’encarregat de donar d’alta els trajectes i associar el nº 

de bitllet. Per fer aquesta tasca haurà d’entrar a la pàgina 

http://eimtcms.uoc.edu/~afernandezlom/indexTFG.php i emplenar els camps habilitats. El número de 

targeta l’obtindrà al passar el bitllet pel prototip (falta afegir al prototip una petita pantalla LCD 16X2). 
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Annex 6. Glossari    

 

 

Arduino – Companyia de hardware lliure 

 

CSS – Fulles d’estil en cascada (Cascading Styles sheets). És un llenguatge per definir i crear la 

presentació de pàgines web i interfases d’usuari en llenguatge HTML. 

 

HTML – Acrònim de Hyper Text Markup Language. Es un estandard del llenguatge de marques que 

s’utilitza per confeccionar pàgines web. 

 

RFID – Acrònim de Radio Frequency IDentification. El propòsit fonamental de la RFID és identificar 

mitjançant un lector, sense contacte i a distancia, una etiqueta o tag. 

 

EPC (Electronic Product Code) - És un codi únic hexadecimal de 24 dígits per identificar de manera 

unívoca qualsevol producte a nivell mundial. 

 

Driver- Rutina o programa que enllaça un perifèric amb un sistema operatiu 
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Annex 7. Vita 

 

Em dic Andreu Fernández Loma. Vaig néixer a Vilafranca del Penedès. Allà vaig cursar els estudis 

fins el batxillerat i ho vaig deixar. Em vaig incorporar als diferents negocis familiars. Primer a un taller 

de tall i confecció. Després dues botigues de queviures. Desprès portaven el servei de càtering d’un 

bingo i finalment vaig abandonar el nucli familiar i començar la meva vida laboral a Caixa Penedès on 

vaig treballar 20 anys. Amb la reordenació del sector bancari vaig acabar treballant pel Banc Mare 

Nostrum a Murcia. Vaig estar menys d’un any fins que em vaig incorporar a la multinacional INDRA a 

Barcelona com a gerent d’un servei bancari externalitzat per CaixaBank. Actualment sóc el gerent del 

mateix servei bancari però en GDS CUSA, que és una filial de CaixaBank.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


