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Resum 
 
Aquest document descriu un nou sistema de reserva i accés a un espai de la 
EPSC mitjançant el reconeixement d’empremtes dactilars. 
 
El sistema esmentat inclou: 

- Software i lector d’empremtes per a enregistrar les empremtes dels 
nous alumnes i per eliminar aquelles que ja no siguin necessàries. 

- Una aplicació web per a que els alumnes amb empremta enregistrada 
puguin fer la reserva d’aules o laboratoris de la EPSC. Aquesta 
aplicació també s’encarrega del control de masses d’un espai, 
impossibilitant fer una reserva si un espai ja ha arribat al seu aforament 
màxim. 

- El desenvolupament de bases de dades que emmagatzemen informació 
útil dels alumnes de la EPSC, tal com el ‘login’, l‘empremta digital i 
dades de totes les reserves pendents (dia, hora d’inici i hora final). 

- Una obertura magnètica controlada per un segon lector d’empremtes. Si 
un alumne té una aula reservada per aquell rang horari, per accedir-hi, 
haurà d’adreçar-se a l’entrada d’aquella mateixa aula i verificar la seva 
empremta en el lector situat a la porta. Si el procediment és correcte 
l’obertura magnètica de la porta s’obrirà automàticament. 

 
Al document també es mostra un estudi de mercat dels sistemes biomètrics 
actuals encarregats del control d’accessos, concretament els que treballen a 
partir de la lectura d’empremtes dactilars. En aquest cas, es destaquen 
possibles materials i es presenta un ‘producte final’ amb la selecció detallada 
dels components més adients per a cada bloc. 
 
Cal recalcar que l’objectiu d’aquest treball de final de carrera ha estat realitzar 
un projecte complet, real i profitós per a la universitat (control de l’accés 
d’espais sense supervisió directa) i pels estudiants (comoditat en fer la 
reserva, possibilitat d’ampliació dels horaris i millora del servei). D’aquesta 
manera, si interessés introduir-lo en el sistema educatiu, es podria 
implementar amb els passos detallats en aquest document. 
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Overview 
 
 
This document describes a new reserve and access system in a place of 
EPSC using the recognition of fingerprints. 
 
This system includes: 

- Software fingerprint reader to save the new student fingerprints and 
erase the no necessary old student fingerprints. 

- An application web where the students with saved fingerprint can control 
their reserves of the EPSC classrooms or laboratories. This application 
also controls if a room has reached the maximum number of persons 
allowed, disabling the new reserves. 

- The Database development that will save EPSC student information, 
like ‘login’, the digital fingerprint and all your reserves (day, starting time, 
final time). 

- Magnetic opening controlled by other fingerprint reader. If a student has 
a room reserved in that hour, to enter in, only will has to go at the class 
and verify his fingerprint in the door’s reader. If the process is correct the 
magnetic opening automatically will allow him to enter in the room. 

 
The document also shows a market study of the actual biometric systems that 
are using in access control, concretely systems that work with fingerprint 
readers. In this case, are listed the chosen materials and presented a ‘final 
product’ with the most adapted components detailed selection to each part. 
 
It’s necessary to emphasize that the TFC main objective has been to make a 
full, real and using project to the university (access control without direct 
supervision) and to the students (comfort to make and upgrade reserves and 
an improvement of the service). In a future, the university will can use this 
system following the detailed document. 
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INTRODUCCIÓ 
 
 
L’objectiu d’aquest treball és descriure i implementar un nou sistema de reserva 
i accés a aules o laboratoris de la EPSC a partir del reconeixement de 
l’empremta dactilar dels alumnes de la universitat. 
 
Per tal d’aconseguir un sistema funcional i complet s’ha fet un estudi de mercat 
dels sistemes biomètrics actuals i d’aquells elements que puguin ser necessaris 
per la implementació del projecte, tal com convertidors de senyal o obertures 
magnètiques de portes. Per això, a cada bloc del treball es mostren diferents 
opcions d’implementació, encara que només s’aprofundeix en la que s’ha 
considerat més adient per assolir els objectius del projecte. 
 
En la figura 1 es mostra l’esquema complet del sistema a implementar: 
 
 

 

 

Fig. 1 Esquema del sistema de reserva i accés d’espais a la EPSC 

 



2  Disseny i muntatge d’un sistema automàtic  

  

 

A cada capítol d’aquest document es tracta un bloc de l’anterior sistema. Per 
tant, la divisió de capítols s’ha fet de la següent manera: 

- Al capítol 1 es descriu el contingut i les dades tècniques de les Bases de 
Dades. 

- Al capítol 2 es mostra un manual amb les opcions del Software 
encarregat de l’enregistrament d’usuaris i es detalla el Hardware escollit 
per fer la lectura d’empremtes. 

- El capítol 3 és un resum de la funcionalitat de la pàgina web amb la que 
els alumnes de la universitat farien la reserva d’espais de la EPSC. 

- Al capítol 4 es descriu el Software usat pel reconeixement d’empremtes i 
validació de reserves a la porta de l’espai al que es vol tenir accés.    

- Al capítol 5 es detallen els components necessaris per aconseguir el 
correcte funcionament de l’obertura automàtica de les portes. 

- Al capítol 6 es descriu com adaptar el sistema per tal de funcionar en 
altres àmbits possibles.  

- Al CD annex està disponible tot el codi font dels programes 
implementats. 
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CAPÍTOL 1. BASES DE DADES 

 

1.1. Descripció de les Bases de Dades i dels sistemes 
gestors usats. 

 
Com tota aplicació que treballa amb molts usuaris i amb diferents 
característiques per cada un d’ells apareix l’ús de les Bases de Dades (a partir 
d’ara ens referirem a elles com BBDD). En aquest cas, era imprescindible fer 
servir BBDD per consultar de la manera més òptima els paràmetres de cada 
usuari, com són la ‘digitalització’ de l’empremta o la data d’una reserva entre 
d’altres. 
 
Inicialment es va començar a treballar sobre un sistema gestor de BBDD, el MS 
ACCESS. Es va optar per aquest sistema perquè oferia una usabilitat de les 
BBDD agradable i fàcil de cara al programador. 
 
El projecte va anar avançant correctament mentre es va estar treballant amb la 
BBDD de forma local (el programa i la BBDD es trobaven al mateix ordinador).  
 
En el moment en que es va intentar establir una connexió de forma remota amb 
una BBDD situada a un altre ordinador (simulació d’una BBDD penjada a un 
servidor) van començar a aparèixer els problemes, doncs la connexió no era 
possible. A més, aquest sistema gestor també és incompatible amb sistemes 
Linux (la majoria de servidors treballen amb ell). 
 
Des del moment en que es va comprovar que treballar amb MS ACCESS 
dificultava el desenvolupament del sistema, es va optar per buscar nous 
sistemes gestors que oferissin facilitats per establir connexió amb un servidor 
extern. 
 
Des d’aquell moment, i després d’analitzar diverses opcions, es va escollir 
treballar amb el sistema gestor MySQL. Aquest sistema és el més estès per 
treballar remotament.  
 
El fet de canviar la plataforma de la BBDD va implicar fer nombroses 
modificacions al software realitzat fins aquell moment, tant en les sentències de 
connexió, com en les consultes a la BBDD i també en certes variables usades.  
 
Finalment, un cop adaptat el software i per a que el sistema funcionés amb la 
BBDD penjada a un servidor, es va haver d’adaptar el sistema operatiu 
Windows per a que permetés la connexió remota a un altre equip. Aquest 
procés es detalla a l’apartat 1.4. 
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1.2. Contingut i evolució de les Bases de Dades 
 
En aquest apartat es fa una breu descripció del creixement de la BBDD en 
funció de les necessitats del projecte i del contingut de cada una de les taules 
usades. 
 
 

1.2.1. Evolució de les BBDD 
 
El contingut de la BBDD va anar incrementant en funció del creixement del 
projecte.  
 
Inicialment, exclusivament es treballava amb el software gestor d‘empremtes. 
Aquest software és l’encarregat de fer el reconeixement d’empremtes i per tant, 
la BBDD que necessitava era simple. Per això, només calia una taula on 
s’emmagatzemés l’ID, el nom d’usuari i l’empremta ‘digitalitzada’ tal i com es 
mostra a la figura 1.1. 
 
 

 
 

Fig. 1.1 Primera taula de la BBDD 

 
 
Aquesta BBDD era suficient per a treballar conjuntament amb el software 
encarregat de guardar, esborrar i reconèixer les empremtes dels usuaris. 
 
El següent pas va estar desenvolupar el software encarregat de fer les reserves 
‘online’. Per a que l’aplicació també pogués treballar amb BBDD es va haver de 
modificar la primera versió de les BBDD.  
 
En aquest cas, es va haver d’introduir una nova taula. Les dues taules resultats 
es van enllaçar de forma 1:N, ja que un sol usuari pot tenir més d’una reserva 
feta alhora. 
 
En aquesta nova taula s’hauria de guardar l’ID, el nom del usuari que ha fet la 
reserva, el dia de la reserva i l’hora d’inici i final de la reserva, tal i com es 
mostra a la figura 1.2. 
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Fig. 1.2 Segona taula de la BBDD 

 
Aquesta estructuració de les taules ha estat òptima per a treballar amb totes les 
aplicacions i per tant, pel desenvolupament total del projecte. Es per això que la 
BBDD definitiva està formada per dues taules, anomenades ‘enroll’ i ‘reserves’, 
estructurades tal i com es mostra a la figura 1.3. 
 
 

 
 

Fig. 1.3 BBDD definitiva 

 
 

1.2.2.  Contingut de la taula ‘enroll’ 
 
La taula ’enroll’ està formada per tres camps: 

- ID: És l’identificador de l’alumne i està format per un enter de fins 11 
xifres. A qualsevol BBDD l’identificador és necessari. Cada fila d’una 
taula té un ‘ID’ únic no repetible. Per tant, a partir d’un ID es pot 
seleccionar tota la informació d’una fila concreta.  

- Template: És l’empremta en format digital. Després d’un procés 
d’extracció de punts rellevants al fer la lectura de la empremta, la 
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informació es guarda en forma de vectors a dins d’un ‘blob’ (un ‘blob’ pot 
emmagatzemar qualsevol tipus de dades), al camp ‘template’.  

- Nom: És el nom de l’usuari i es correspon amb el ‘login’ de l’alumne de 
la EPSC. Aquest camp és un ‘string’ simple de com a màxim 40 
caràcters. 

 
A la figura 1.4. es mostra el contingut d’aquesta taula. 
 
 

 
 

Fig. 1.4 Taula ‘enroll’ 

 
 

1.2.3.  Contingut de la taula ‘reserves’ 
 
La taula ’reserves’ està formada pels cinc camps mostrats a la figura 1.5. 
Aquest cinc camps són: 

- ID: És l’identificador de l’almune i està format per un enter de fins 11 
xifres. Com ja s’ha especificat a l’apartat anterior, el camp ‘ID’ és 
necessari. 

- Data: En aquest camp s’emmagatzema la data de la reserva. En aquest 
cas es treballa amb el format ‘date’ ja que permet molta flexibilitat a 
l’hora de fer consultes en SQL. 

- Nom: En ell es guarda el nom de l’usuari. El nom d’usuari es correspon 
amb el ‘login’ del alumne de la EPSC. Està format per un ‘string’ simple 
(‘varchar’), de com a màxim 40 caràcters. 

- Inici: És correspon amb l’hora d’inici de la reserva i es guarda en format 
‘time’.  

- Final: És correspon amb l’hora de final de la reserva i també 
s’emmagatzema en format ‘time’. 

 
 

 

 

Fig. 1.5 Taula ‘reserves’ 
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1.3. Realització de les BBDD 
 
 
Per tal de gestionar les BBDD, establir connexions des d’altres aplicacions i 
permetre als programes implementats treballar amb elles, s’han fet servir 
diferents programes, tots ells de lliure distribució. 
 
En els següents apartats es mostra una breu descripció de cada un dels 
programes usats. 
 
 

1.3.1.  MySQL Connector/ODBC 3.51 
 
Aquest programa s’encarrega de concedir al Sistema Operatiu Windows 
l’establiment de connexió via ODBC, permetent establir una comunicació amb 
les BBDD.  
 
S’ha de destacar que aquest és un programa d’accés i comprovació de 
connexió. De manera que si el connector es capaç de connectar-se a una 
BBDD, qualsevol programa o aplicació web també podrà fer-ho.  
 
Per tant, per a que la connexió amb el servidor sigui possible, s’haurà 
d’instal·lar el programa i configurar-lo omplint els camps ‘IP’, ‘login’ i ‘password’ 
amb les dades corresponents. 
 
Una vegada finalitzat l’anterior procés, el programa ja esta preparat per 
connectar-se remotament a la BBDD i per fer les consultes necessàries sobre 
les seves taules i camps.  
 
La direcció des d’on es pot obtenir el programa és:  
 
 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/odbc/3.51.html 
 
 

1.3.2.  MySQL Connector .Net 1.0.9 
 
El programa MySQL Connector .NET serveix per a que l’aplicació Microsoft 
Visual Studio .Net  pugui carregar la classe ODBC. Aquesta classe permet l‘ús 
dels objectes encarregats de l’establiment de connexió. De manera que al 
instal·lar el MySQL Connector .NET al Microsoft Visual Studio .Net es podrà 
crear un objecte de connexió i escollir el tipus de connexió ODBC. 
 
Quan l’objecte encarregat d’establir la connexió ja ha estat creat, llavors es 
podrà crear un ’string’ de connexió per portar-la a terme. 
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La direcció des d’on es pot obtenir el programa és: 
 
 

http://dev.mysql.com/downloads/connector/net/1.0.html 
  
 

1.3.3.  MySQL-Front 3.2 
 
El MySQL-Front és un sistema gestor de bases de dades obert, dedicat a fer 
d’interfície entre la Base de Dades, l’usuari i les aplicacions que l’usen.  
 
Amb aquest programa s’ha realitat la BBDD, s’han creat les dues taules que la 
formen i cada taula s’ha omplert amb els camps corresponents. 
 
Algunes especificacions del programa són: 

- Es pot veure i modificar el contingut de les taules de manera molt simple. 
- Existeix la opció d’establir una connexió remota a BBDD externes i 

modificar-les (d’igual manera que si la BBDD estigues si es treballés en 
local). 

- El programa permet treballar en mode ‘consola’ per a introduir 
manualment comandes SQL a mode de prova. 

 
La direcció des d’on es pot obtenir el programa és: 
 
 

http://www.download.com/MySQL-Front/3000-10255_4-10407624.html 
 
 

1.4. Ubicació de les BBDD i adaptació al sistema real 
 
A l’inici del projecte es va començar a treballar amb una BBDD ubicada al 
mateix ordinador a on es van crear els programes propis. Una vegada finalitzat 
el software es va decidir donar un pas endavant i fer la connexió a una BBDD 
remota. 
 
Els problemes eren clars a l’hora d’establir la connexió, ja que el sistema 
operatiu tenia que permetre una comunicació entre diferents ordinadors. Per a 
que això fos possible, es va fer servir els drivers de connexió via ODBC 
obtinguts a la web oficial de MySQL. 
 
Quan els drivers ja s’han instal·lat, el sistema operatiu Windows permet establir 
connexió remota des d’un ordinador a un altre. El problema està en que 
l’ordinador destí no permet la connexió remota de cap aplicació de l’ordinador 
font. Per a solucionar-ho cal desactivar el firewall de windows i permetre a la 
BBDD la connexió des d’una IP remota usant una comanda específica des de 
la consola de MySQL. 
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La comanda SQL que permet la connexió remota és: 
  
 

GRANT ALL ON empremtes.* TO usuari@'%' IDENTIFIED BY 'password' 
 
 
Una vegada els dos equips es configuren tal i com s’ha detallat en els anteriors 
paràgrafs, ja es pot establir la connexió de forma remota amb l’ordinador en 
xarxa que conté la BBDD. 
 
Per tant, per a implementar el sistema a la universitat caldria allotjar la BBDD al 
servidor i donar permisos per a que els ordinadors on s’instal·lés el software 
propi poguessin accedir de forma remota a la BBDD. 
 
Actualment, el sistema només s’aplica per a una única aula. En cas de 
necessitar el servei d’obertura automàtica per més espais, a la taula ‘reserves’ 
de la BBDD s’hauria d’afegir un nou camp. Aquest camp hauria de guardar 
l’aula per a la qual es volgués fer la reserva.  
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CAPÍTOL 2. PROGRAMA GESTOR I LECTOR 
D’EMPREMTES 

 

2.1. Programa gestor d’empremtes 
 

2.1.1. Descripció del programa 
 
 
La funció principal del programa gestor d’empremtes és l’enregistrament, 
verificació i esborrat de les empremtes dels alumnes de la EPSC. Per tant, el 
programa s’encarrega d’agregar empremtes a la BBDD, gestionar empremtes 
ja emmagatzemades i buscar similituds entre les empremtes introduïdes en el 
lector i les que ja estan guardades a la BBDD, comprovant la identitat del 
usuari. 
 
L’objectiu és que aquest programa estigui instal·lat en: 

- Algun indret accessible per aquells alumnes de la universitat que vulguin 
donar-se d’alta del servei de reserva d’aules online. 

- Allà on es pugui portar el control de tot l’alumnat de la universitat.  
Un bon lloc per a portar una correcta gestió del programa seria, per exemple, la 
secretaria o delegació d’alumnes.  

 
 

2.1.2. Manual del programa 
 
La interacció amb el programa és molt senzilla i intuïtiva. Les seves funcions 
bàsiques són: 

- Agregar empremtes de nous alumnes. 
- Eliminar empremtes d’antics alumnes o d’alumnes que ja no necessiten 

el servei de reserva d’espais online. 
- Verificar la identitat d’un usuari ja emmagatzemat a partir de la seva 

empremta. 
- Esborrar de manera permanent totes les empremtes emmagatzemades 

a la BBDD. D’aquesta manera s’aconsegueix fer un resetejat del 
sistema. 

 
A més, el programa compta amb: 

- Una pantalla d’opcions amb la que es pot modificar la visualització de la 
lectura de l’empremta. 

- Una pantalla de versió, on es mostra la versió actual del programa.  
 
Als següents subapartats és mostra una petita descripció de com accedir a 
cada un d’aquest camps i de com procedir en cada cas. 
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2.1.2.1. Pantalla principal 

 
A la figura 2.1. es mostra l’aparença de la pantalla principal del programa. 
Aquesta pantalla és la que apareix quan sobre el programa. 
 
 

 
 

Fig. 2.1 Pantalla principal del programa gestor d’empremtes 

 
 
Com pot apreciar-se a l’anterior figura, el programa esta dividit en diferents 
zones: 

- Zona superior: Es troba la barra d’eines, en ella apareixen les pestanyes 
’opcions’ i ‘versió’. 

- Zona central esquerra: Marc on es visualitza la imatge de l’empremta 
escanejada i es superposa la seva informació tractada vectorialment. 

- Zona central dreta: Es troben els quatre botons d’accions, ‘Agregar 
alumne’, ‘Esborrar alumne’, ‘Buscar alumne’ i ‘Esborrar BD’. 

- Zona inferior: Quadre de text on apareixen missatges rellevants per 
l’usuari. 

 
Al iniciar el programa al quadre de text és mostra si la connexió a la BBDD s’ha 
establert correctament, si el lector d’empremtes està connectat al PC i si hi ha 
comunicació amb ell. 
 
Si es col·loca un dit sobre el lector d’empremtes, aquest el llegirà i el mostrarà 
per pantalla a la zona central, juntament amb tots els seus punts característics i 
els vectors resultants de la digitalització. 
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Una vegada s’ha fet la lectura de l’empremta, el programa comença el procés 
de comparació amb empremtes ja emmagatzemades a la BBDD. Una a una es 
verifica si l’empremta coincideix. Aquest és un procés ràpid que l’usuari no 
aprecia. 
 
Si l’empremta introduïda coincideix amb alguna de les empremtes  
emmagatzemades, al quadre de diàleg apareixerà el nom de l’alumne, tal i com 
es mostra a la figura 2.2. En cas contrari, si no es troben semblances amb cap 
de les guardades, al quadre de diàleg es comunicarà al usuari que l’empremta 
no ha estat trobada a la BBDD i s’activarà el botó ‘Agregar alumne’. 
 
 

 
 

Fig. 2.2 Lectura i reconeixement d’una empremta 

 
 

2.1.2.2. Com agregar un alumne? 

 
Com s’ha explicat a l’apartat anterior, si al fer la lectura d’una empremta el 
programa no la reconeix, al quadre de diàleg apareix un missatge especificant 
que l’empremta no ha estat trobada i s’activarà el botó ‘Agregar alumne’. A 
partir d’aquest moment serà quan es pugui introduir un nou usuari a la BBDD.  
 
A la figura 2.3. és mostra el resultat d’una lectura d’empremta sense establir 
cap reconeixement. 
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Fig. 2.3 Lectura sense reconeixement de l’empremta 

 
 
Una vegada activat el botó ‘Agregar alumne’, l’usuari podrà guardar l’empremta 
juntament amb el ‘login’ de l’estudiant. Si es prem sobre el botó ‘Agregar 
alumne’ apareixerà una pantalla emergent on es demana el nom de l’alumne, 
tal i com es mostra a la figura 2.4. 
 
 

 
 

Fig. 2.4 Pantalla emergent per agregar alumne 

 
 
Si s’escull guardar l’empremta, s’haurà d’introduir el nom de l’estudiant (ha  de 
ser el ‘login’ usat a la universitat) i prémer sobre el botó ‘OK’. D’aquesta 
manera, l’empremta s’emmagatzemarà a la BBDD. 
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Si es produís qualsevol problema a l’hora d’emmagatzemar l’empremta a la 
BBDD es faria constància al quadre de diàleg de la pantalla principal. S’ha de 
destacar que el programa ha estat tractat perquè mai es quedi ‘penjat’, de 
manera que, davant de qualsevol error sempre es pot repetir una lectura 
d’empremta i començar de nou amb l’anterior procés. 
 

2.1.2.3. Com esborrar un alumne? 

 
Si es decidís esborrar un alumne de la BBDD, es faria a través del botó 
‘Esborrar alumne’ present a la pantalla principal.  
 
Una vegada s’ha premut el botó, apareix una pantalla emergent que demana el 
nom de l’alumne que es vol esborrar, tal i com es mostra a la figura 2.5. 
 
 

 
 

Fig. 2.5 Pantalla emergent per esborrar alumne 

 
 
El nom ha introduir és el ‘login’ de l’alumne que es vol esborrar de la BBDD. 
Per últim només caldrà prémer sobre el botó ‘OK’. 
 
Si s’esborra un alumne no hi ha manera de recuperar la seva empremta. Per 
aconseguir-la de nou s’haurà de tornar a repetir el procés d’agregar un alumne. 
 
 

2.1.2.4. Com verificar si un alumne ja està enregistrat? 

 
El programa dona la possibilitat de comprovar si l’empremta d’un alumne ja ha 
estat guardada a la BBDD.  
 
Prement el botó ‘Buscar alumne’ present a la pantalla principal, apareix una 
pantalla emergent que demana el nom de l’alumne a buscar. A la figura 2.6 es 
mostra una imatge de la pantalla emergent. 
 
Una vegada s’ha introduït el ‘login’ de l’alumne i s’ha premut sobre el botó ‘OK’, 
al quadre de diàleg apareix el resultat de la recerca (s’especifica si el nom 
introduït es troba, o no, emmagatzemat a la BBDD).  
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Fig. 2.6 Pantalla emergent de recerca d’alumne 

 
 

2.1.2.5. Com esborrar la BBDD? 

 
Si es decidís esborrar per complet la BBDD hi ha un botó disponible per a 
realitzar aquesta acció. El botó està present a la pantalla principal i en ell es 
mostra el text ‘Esborrar BD’. 
 
Al prémer el botó ‘Esborrar BD’ apareix una pantalla emergent en la que s’ha 
d’escriure la paraula ‘esborrar’, com a mètode de confirmació, i prémer el botó 
‘OK’. A la figura 2.7 es mostra aquesta pantalla emergent. 
 
 

 
 

Fig. 2.7 Pantalla emergent per esborrar la BBDD 

 
Es fa servir la pantalla emergent per raons de seguretat, ja que seria perillós 
que existís la possibilitat d’esborrar la BBDD prement únicament un botó i 
sense haver d’introduir cap ‘password’ o esperar cap confirmació. 
 
 

2.1.2.6. Missatges d’error 

 
A més dels missatges d’error ja especificats, el programa comunicaria 
qualsevol altre error sorgit a l’hora de fer la lectura de l’empremta, de 
comunicar-se amb el lector o de comunicar-se amb la BBDD. Tots aquests 
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missatges s’expressarien al quadre de text de la part inferior de la pantalla 
principal. 
 
Un possible error es donaria al col·locar de forma incorrecta l’empremta sobre 
el lector. Al fer la digitalització de l’empremta no es tindria suficient informació i 
no es podrien establir vectors característics. En aquest cas, al quadre de text 
apareixeria un missatge dient que l’empremta introduïda no es vàlida i s’ha de 
tornar a realitzar la lectura. A la figura 2.8. es mostra un cas en el que la lectura 
d’empremta no ha estat correcta. 
 
 

 
 

Fig. 2.8 Empremta mal introduïda 

 
 

2.1.2.7. Opcions 

 
Es poden modificar certs aspectes de la lectura, verificació i identificació 
d’empremtes. Això es pot fer des del menú d’opcions de la barra d’eines.  
 
A la pantalla d’opcions hi ha possibilitat de modificar els següents aspectes: 

- El valor llindar d’identificació i verificació d’una empremta. 
- L’angle de gir permès a l’hora d’introduir l’empremta. 
- El color dels punts importants de l’empremta. 
- El color de les línies de similitud entre dues empremtes i la seva direcció. 

 
A la figura 2.9. es mostra una imatge de la pantalla d’opcions. 
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Fig. 2.9 Menú d’opcions del programa 
 
 

2.1.2.8. Versió 

 
Prement sobre el botó ‘versió’ de la barra d’eines apareix una pantalla 
emergent on es mostra el nom dels autors, així com la versió actual del 
programa. A la figura 2.10. es mostra una imatge d’aquesta pantalla. 
 
 

 
 

Fig. 2.10 Versió del programa 
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2.1.3. Realització del programa 
 
Per tal d’implementar un programa gestor d’empremtes complet, s’han fet servir 
diversos components imprescindibles pel seu desenvolupament. 
 
Primer es va fer una recerca de productes tancats, comercialitzats actualment, 
que oferissin un lector i processador d’empremtes i un software integrat. 
Aquests productes són molt cars i no s’adapten a les nostres necessitats. A 
l‘apartat 5.2.2. es descriuen alguns dels productes més destacats. Per aquest 
motiu, es va optar per tractar els components individualment i finalment unir-los 
tots per fer un únic producte. 
 
En aquest cas, el components necessaris han estat: 

- Un lector d’empremtes. 
- SDK’s i drivers. 
- L’aplicació per a realitzar el software propi. 

 
 
2.1.3.1. Lector d’empremtes 
 
 
Per una banda es va escollir el lector d’empremtes Fingerprint Reader de la 
casa Microsoft. Les característiques tècniques d’aquest lector es detallen en 
l’apartat 2.2.  
 
 
2.1.3.2. SDK’s i Drivers 
 
El següent pas va estar realitzar el software que controlés el lector i comparés 
empremtes. Arribats a aquest punt, i sabent que implementar un bon software 
d’identificació d’empremtes suposaria superar exageradament les hores 
estimades per la realització d’un TFC i que possiblement aquest software 
patiria certes limitacions respecte a les aplicacions d’us professional, es va 
decidir buscar SDK’s (Software Development Kit) que permetessin treballar 
amb lectors d’empremtes. 
 
Per aquest motiu es va contactar amb la casa Griaule. Aquesta és una de les 
cases més importants del sector i ofereixen SDK’s per tal de treballar amb 
lectors d’empremtes digitals. A la figura 2.11. es mostra el logo de l’empresa. 
 
 

 
 

Fig. 2.11 Logo de l’empresa Griaule 
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Aquesta empresa es dedica exclusivament al reconeixement d’empremtes 
digitals i han desenvolupat un software excel·lent i reconegut mundialment.  
 
A la figura 2.12. es mostra una imatge que determina la professionalitat de 
l’empresa, ja que va aconseguir la primera posició en el concurs més important 
de reconeixement d’empremtes a nivell mundial. 
 
 

 
 

Fig. 2.12 Primera posició en el FVC 2006 

 
 
Finalment, el software escollit va ser d’aquesta empresa i el producte usat per  
desenvolupar l’aplicació pròpia és GrFinger SDK 4.2. Per altra banda, van ser 
necessaris drivers per interactuar amb el lector d’empremtes. Aquests drivers 
es diuen FingerCap USB Driver i també són de l’empresa Griaule.  
 
El SDK’s i els drivers es poden aconseguir de forma gratuïta i legal des de les 
següents direccions: 
 

- GrFinger SDK 4.2:  
 
 

http://www.griaule.com/public_download/GrFinger_4.2_Installer.exe 
 
 

- FingerCap USB Driver:  
 
 

http://www.griaule.com/public_download/FingerCap_USB_Driver_1.0_Install
er.exe 

 
 
Aquest software és totalment gratuït per fins educatius. Si el propòsit fos 
comercialitzar el producte s’haurien de pagar les llicències adients. El preu 
aproximat de les llicències és de 180€. 
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Un vegada aconseguit el software de control del lector i els drivers es va 
començar a desenvolupar el programa principal. 

 
El software de l’empresa Griaule s’encarrega de la part de processat d’imatge, 
ja que permet establir un % d’igualtat entre dues empremtes, saber si el lector 
està endollat a l’ordinador i transformar la lectura d’una empremta en una foto 
per mostrar-la per pantalla. 
 
Per tal de que no apareguin problemes d’incompatibilitat, si s’instal·len els 
drivers i les SDK’s anteriors, el software original del lector d’empremtes no s’ha 
d’instal·lar.  
 
 

2.1.3.3. Aplicació per a realitzar el software propi 

 
Una vegada aconseguits tots els extres que permeten treballar amb empremtes 
es va començar amb el desenvolupament del programa gestor d’empremtes.  
 
El llenguatge utilitzat és C# i l’aplicació sobre la que s’ha realitzar el programa 
ha estat el Microsoft Visual Studio .NET 2003, ja que permet desenvolupar una 
eina visual molt còmode i semblant a la coneguda amb el sistema operatiu 
Windows. 
 
El codi complet del programa gestor d’empremtes es pot trobar al CD annex. 
 
 

2.2. Lector d’empremtes 
 
En aquest apartat es pretén mostrar una comparativa de diversos lectors 
d’empremtes, comercialitzats actualment, que segueixen les especificacions 
marcades pel projecte i una descripció més detallada del producte finalment 
escollit. 
 
 

2.2.1. Comparativa de lectors d’empremtes 
 
Per a determinar quin lector d’empremtes s’adequava més a les necessitats del 
projecte s’han estudiat diversos productes. 
 
S’ha de destacar que hi ha un amplia gamma de lectors d’empremtes al 
mercat. A la taula 2.1 es mostra un resum de les característiques bàsiques de 
cinc dels lectors que mes s’aproximaven a les necessitats del projecte. 
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Taula 2.1 Selecció de cinc lectors d’empremtes 

 
 

Aspecte Característiques 
Nom Microsoft Fingerprint Reader 
Tipus Òptic 
Resolució 512 DPI 
Tamany imatge 355x390 píxels 
Colors 256 nivells de grisos 
Connexió USB 1.0, 1.1 o 2.0 

Compatibilitat 
Windows XP/2003/2000/Me/98 SE i 
Linux  

Fabricant Microsoft 
Nom Digital Persona U.are.U 4000/4000B 
Tipus Òptic 
Resolució 512 DPI 
Tamany imatge 355x390 píxels 
Colors 256 nivells de grisos 
Connexió USB 1.0, 1.1 o 2.0  
Compatibilitat 

Windows XP/2003/2000/Me/98 SE i 
Linux 

Fabricant DigitalPersona 
Nom SecuGen Hamster FDU02 
Tipus Òptic 
Resolució 500 DPI 
Tamany imatge 260x300 píxels 
Colors 256 nivells de grisos 
Connexió USB 1.1 o 2.0 
Compatibilitat Windows XP/2003/2000 

 

Fabricant SecuGen 
Nom Geomok (Testech) Bio-I 
Tipus Bioluminescent 
Resolució 500 DPI 
Tamany imatge 288x352 píxels 
Colors 256 nivells de grisos 
Connexió USB 1.1 o 2.0 
Compatibilitat Windows XP/2003/2000  
Fabricant Testech 
Nom Crossmatch V250/V300/V300 
Tipus Òptic 
Resolució 500 DPI 
Tamany imatge 504x480 píxels 
Colors 256 nivells de grisos 
Connexió USB 2.0 
Compatibilitat Windows XP/2000  
Fabricant Crossmatch 
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2.2.2. Descripció del lector d’empremtes seleccionat 
 
 
El lector escollit és el Microsoft Fingerprint Reader de la marca Microsoft, tant 
per qüestions de compatibilitat com d’importància del producte.  
 
Aquest lector és un dels més estesos i, per tant, és més fàcil trobar drivers per 
controlar-ho. 
 
Per altra banda, la disponibilitat del producte al mercat és superior a la d’altres 
lectors i, per les seves prestacions, també és el mes barat. 
 
El preu del lector d’empremtes Microsoft Fingerprint Reader és de 50.93€. 
 
 

2.3. Adaptació del programa al sistema real 
 
En aquest cas, únicament s’haurà d’instal·lar el programa gestor d’empremtes i 
el lector d’empremtes al PC on es gestioni l’alta, la baixa i el control dels 
alumnes del campus. Per tant, un lloc idoni seria secretaria o delegació 
d’estudiants de la EPSC. 
 
Usar el programa gestor d’empremtes és senzill i no requereix cap coneixement 
en BBDD ni programació per part de la persona que el posa en funcionament. 
 
 

2.4. Pressupost 
 
S’ha de destacar que s‘ha aconseguit un sistema segur i semi-professional 
reduint el cost del projecte al màxim sense perdre fiabilitat. 
 
A la taula 2.2. es mostra el pressupost teòric del que costaria implementar el 
bloc de gestió i lectura d’empremtes. 
 

Taula 2.2 Pressupost de l’obertura automàtica 

 
 

Bloc Producte Unitats € / Unitat Total (€) 
Programa gestor 
d’empremtes  

Llicències SDK’s 1 1 180 180 

Lector d’empremtes 
Microsoft 
Fingerprint Reader 

1 50.93 50.93 

Total 230.93 

                                            
1 Únicament haurien de comprar-se les llicències en el cas de que es volgués comercialitzar el 
producte, per fins educatius no és necessari. 
 



Web de reserva d’espais    23 

CAPÍTOL 3. WEB DE RESERVA D’ESPAIS 

 

3.1. Descripció de la reserva d’aules ‘online’ 
 
L’objectiu de la reserva d’aules ‘online’ és que els alumnes de la universitat, 
amb l’empremta prèviament registrada, puguin realitzar fàcil i còmodament la 
reserva d’aules o laboratoris des d’una pàgina web. Per això, caldrà afegir un 
link en l’apartat de serveis de l’Atenea (Campus Digital de l’EPSC) que 
redireccioni a l’alumne a la pàgina on es podrà fer la reserva.  
 
Una vegada l’usuari ha entrat a la pàgina web, això només serà possible si és 
un alumne amb empremta enregistrada, haurà d’escollir el recurs que vol 
reservar i la data en la que vol fer la reserva. Si el recurs està disponible per 
aquell dia, es farà una selecció del rang horari en funció de la disponibilitat del 
recurs. Si no sorgeix cap problema la reserva quedarà complimentada. Per un 
altre banda, l’usuari també podrà consultar les seves reserves pendents i haurà 
l’opció d’eliminar-les.  
 
S’ha de destacar que la mateixa pàgina web compta amb un sistema 
d’actualització automàtica de les BBDD. Cada vegada que algú accedeix a la 
pàgina s’eliminen les reserves anteriors al dia actual. 
 
Les condicions establertes, a l’hora de fer la reserva d’aules o laboratoris, són: 

- Les aules tenen un aforament màxim de 20 persones. 
- No es poden fer reserves amb més de 30 dies d’antelació. 
- L’horari de reserva és de 9:00 h a 21:00 h. 
- Les reserves no poden ser de més de cinc hores consecutives. 
- Un usuari no pot tenir més de cinc reserves pendents. 

Si alguna d’aquestes condicions no es compleix al moment de fer la reserva, la 
pàgina web no deixarà que l’usuari finalitzi el procés de reserva. 
 
S’ha de destacar que tant el format visual com l’estructura de la pàgina han 
estat adequats per optimitzar la seva compatibilitat amb la pàgina oficial de la 
universitat, possibilitant així una futura implementació del sistema. 
 
 

3.2. Diagrama de flux i funcionalitat de la pàgina web 
 
En aquest apartat s’exposa un diagrama de flux per tal de facilitar la visió global 
del funcionament de la pàgina web. Aquest diagrama mostra les diferents  
pantalles que poden aparèixer a la pàgina web en funció del ús que en faci 
l’usuari. El següent pas serà aprofundir en el funcionament de la pàgina web 
segons aquestes pantalles. 
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3.2.1.  Diagrama de flux  
 
En la figura 3.1 es mostra el diagrama de flux de les pantalles de la pàgina web 
en funció del maneig que es faci d’ella.  
 
 

NO

NO

NO

SI

SI

SI

ELIMINAR RESERVA 
PENDENT

Pantalla error
RANG HORARI INCORRECTE

Pantalla error
DATA PASSADA / S'EXCEDEIX 

EL LÍMIT DE DIES

Pantalla error
EL LOGIN NO EXISTEIX

Última pantalla
RESULTAT DE LA RESERVA

Horari reserva 
correcte?

Tercera pantalla
DISPONIBILITAT DEL RECURS

Segona pantalla
FORMULARI DE RESERVA

Dia reserva 
correcte?

Alumne 
enregistrat?

Pantalla principal
RESERVA D'AULES

 
Fig. 3.1 Diagrama de flux del funcionament de la pàgina web 

 
 

3.2.2.  Pantalla principal: Procediment i condicions 
 
A la pantalla principal es mostra el procediment i les condicions per tal de poder 
fer una reserva. 
 



Web de reserva d’espais    25 

En aquest cas també es demana el nom d’usuari de l’alumne. Aquest nom es 
correspon amb el ‘login’, s’assigna a l’estudiant al matricular-se a la universitat i 
és únic per a cada persona. 
 
A la figura 3.2 es mostra el format d’aquesta primera pantalla. 
 

 

 
 

Fig. 3.2 Format de la pantalla principal 
 

 
Per a procedir amb la reserva, l’alumne haurà d’introduir el seu nom d’usuari i 
prémer sobre el botó ‘Fer reserva’. Abans de canviar de plana, amb el nom 
introduït, es comprovarà si l’alumne té l’empremta enregistrada. 
 
Si el nom d’usuari és correcte i té registrada l’empremta es passarà a la plana 
de formulari de reserva. En cas de que l’alumne no tingui empremta 
enregistrada o el nom d’usuari introduït no fos correcte, el programa mostraria 
un missatge d’error, tal i com es mostra en la figura 3.3. Des d’aquesta pantalla 
d’error es pot tornar a la pantalla principal prement el botó de ‘Tornar a l’inici’. 
 
Des de la pantalla principal i des de la pantalla d’error hi ha l’opció de tancar 
l’aplicació prement el botó ‘Sortir’. Aquest botó està present en totes les planes. 
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Fig. 3.3 Format de la plana d’error de la pantalla principal 
 
 

3.2.3.  Segona pantalla: Formulari de reserva 
 
A la figura 3.4 es mostra el format d’aquesta segona plana. 
 
 

 
 

Fig. 3.4 Format de la segona pantalla de la pàgina web de reserves 
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Com pot apreciar-se a la figura, aquesta plana queda dividida en dos apartats: 
- El formulari de reserva. 
- Les reserves pendents de cada usuari. 

 
A més, com ja s’ha esmentat, a la plana també està la opció de tancar 
l’aplicació prement el botó ‘Sortir’. 
 
 

3.2.3.1. Formulari de reserva 

 
En aquest camp apareix una casella amb la data de reserva (per defecte 
s’omple amb la data del dia actual) i un calendari amb el que s’ha d’escollir el 
dia de la reserva. Aquest calendari permet a l’usuari moure’s entre el mes 
actual i el següent.  
 
Per a fer la selecció del dia de reserva només cal prémer el dia desitjat al 
calendari. Aquest dia quedarà marcat en vermell i automàticament apareixerà a 
la casella de data de reserva.  
 
Una vegada s’ha escollit el dia, si l’usuari no té més de cinc reserves pendents, 
apareix el botó ‘reservar’. Al prémer aquest botó es comprova si el dia de 
reserva és correcte.  
 
Si el dia de reserva és correcte es passaria a la plana de ‘Disponibilitat del 
recurs’. Si el dia seleccionat és anterior a l’actual o es supera el límit d’antelació 
de reserva establert en 30 dies, apareixeria una pantalla d’error mostrant el 
missatge adient, tal i com es mostra a les figures 3.5 i 3.6. Des d’aquesta 
pantalla pot accedir-se de nou al formulari de reserva prement el botó ‘Tornar al 
calendari’. 
 
 

 
 

Fig. 3.5 Format d’una plana d’error de la segona pantalla 
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Fig. 3.6 Format d’una plana d’error de la segona pantalla  
 
 

3.2.3.2. Reserves pendents 

 
A la zona ‘Les teves reserves’ es mostren les reserves pendents de l’usuari que 
està realitzant la reserva. 
 
En el cas de que l’alumne no tingui cap reserva feta, sortiria el missatge: ‘No 
tens reserves pendents’. Per contra, si es té alguna, per pantalla es mostra el 
dia, hora d’inici i hora de fi de cada una de les reserves. S’ha de recordar que 
l’aplicació, al iniciar-se, elimina de la BBDD les reserves anteriors a aquell dia, 
de manera que la informació mostrada sempre està actualitzada. 
 
Al costat de cada reserva pendent apareix una icona amb forma de paperera. 
Si es prem s’elimina automàticament la reserva de la BBDD i desapareix del 
llistat de reserves pendents. 

 
 

3.2.4.  Tercera pantalla: Disponibilitat del recurs 
 
A aquesta plana es mostra la disponibilitat del recurs per a un dia en concret. 
La disponibilitat apareix a una taula. Cada casella de la taula representa un 
rang d’una hora d’entre les 9:00 fins les 21:00 h.  
 
Tal i com es mostra a la figura 3.7, aquells rangs horaris en els que es pot fer 
una reserva es mostren de color blau fosc i a la casella corresponent apareix 
un ‘checkbox’. Els rangs horaris que no poden seleccionar-se es mostren de 
color blau clar i a la casella no apareix el ‘checkbox’. 
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Hi ha dos motius pels quals un rang horari no es mostra disponible: 
- Si l’aula arriba al límit d’aforament (20 reserves) per a un rang 

determinat. 
- Si l’usuari ja té feta una reserva en aquell rang horari. 

 
De nou, a la tercera plana també està la opció de tancar l’aplicació prement el 
botó ‘Sortir’. 
 
A la figura 3.7 es mostra el format d’aquesta tercera plana. 
 
 

 
 

Fig. 3.7 Format de la tercera pantalla de la pàgina web de reserves 
 
 
Per tal de fer la reserva, únicament s’han d’activar els ‘checkbox’ dels rangs 
horaris desitjats i per finalitzar el procés prémer el botó ‘Fer reserva’. 
 
Les condicions establertes a l’hora de seleccionar els rangs horaris són les 
següents: 

- No es pot fer una reserva de més de 5 hores consecutives. 
- No es pot fer una reserva de dos o més rangs horaris no contigus. Per 

fer-ho s’haurà de repetir el procés de reserva tantes vegades com sigui 
necessari.  

- S’haurà de seleccionar com a mínim un rang horari per a que la reserva 
es faci amb èxit. 
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Si es compleixen les condicions esmentades i es prem sobre el botó ‘Fer 
reserva’ es passa a la plana ‘Resultat de la reserva’. En cas contrari, apareix 
una pantalla d’error amb el missatge corresponent, tal i com es mostra a la 
figura 3.8. D’aquesta pantalla d’error es pot tornar a la plana ‘Disponibilitat del 
recurs’ prement el botó ‘Tornar a Disponibilitat’. 
 
 

 
 

Fig. 3.8 Format de les planes d’error de la tercera pantalla 
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3.2.5.  Quarta pantalla: Resultat de la reserva 
 
Aquesta plana és exclusivament informativa. Si s’arriba a aquest punt vol dir 
que el procés de reserva s’ha fet correctament. Per tant, el que es mostra a 
aquesta pàgina és la informació de la reserva (data i rangs horaris). 
 
A la figura 3.9. es mostra el format de la plana. 
 
 

 
 

Fig. 3.9 Format de la quarta pantalla 
 
 
En aquest cas, l’usuari té l’opció de tornar a repetir el procés de reserva 
prement el botó ‘Tornar a formulari’ o tancar l’aplicació prement el botó ‘Sortir’. 
 
 

3.3. Realització de la pàgina web 
 
Per a realitzar la pàgina web s’ha requerit la instal·lació de les aplicacions 
Apache, MySQL-Front i PHP, tal i com es detalla en els següents subapartats. 
 
Per un altra banda, el codi font s’ha fet en l’editor de textos Notepad i es mostra 
al CD annex. 
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3.3.1. Apache 
 
El servidor HTTP Apache és un software obert per a plataformes Unix, 
Windows i Macintosh d’entre altres que implementa la noció de lloc virtual, és a 
dir, simula que la pàgina està penjada a un espai web. D’aquesta manera es 
pot treballar amb ella sense que ho estigui. 
 
La direcció des d’on es pot aconseguir el software és: 
 
 

http://httpd.apache.org/download.cgi 
 
 

3.3.2. MySQL-Front 3.2. 
 
El MySQL-Front és un sistema gestor de bases de dades. A l’apartat 1.2.3. 
s’especifiquen les característiques de l’aplicació i la direcció des d’on es pot 
aconseguir. 
 
 

3.3.3. PHP 
 
El PHP és un llenguatge de programació usat per la creació d’aplicacions per a 
servidors o de contingut dinàmic per espais web.  
 
La direcció des d’on es pot aconseguir el software és: 
 
 

http://www.php.net/downloads.php 
 
 

3.4. Adequació de la pàgina web per la implementació del 
sistema 

 
Per tal d’incloure al sistema educatiu el mètode de reserva d’espais online, 
caldria adaptar mínimament l’Atenea i modificar petits aspectes de la pàgina 
web de reserves. Als següents apartats es mostren els passos a seguir per a 
fer possible aquesta implementació. 
 
 

3.4.1. Adaptació de l’Atenea 
 
Al Campus Digital de l’EPSC (l’Atenea) s’hauria d’afegir un link que adreces a 
l’usuari cap a la pàgina web de les reserves. Aquest ‘link’ s’hauria de col·locar a 
l’apart de serveis de la plana principal.  
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3.4.2.  Adaptació del codi font de la pàgina web 
 
Per tal de que l’aplicació funcioni correctament s’haurà de modificar el codi font 
i la ubicació de la pàgina. 
 
 

3.4.2.1.  Modificacions en el codi font 

 
S’ha d’esmentar que els canvis del codi necessaris no serien de gran magnitud. 
Exclusivament s’haurien de modificar els següents aspectes: 

- L’establiment de la connexió a les BBDD. 
- Funcionalitat de la pàgina principal 
- Selecció del recurs a reservar a la plana ‘Formulari de Reserva’. 
- Visualització d’informació a les planes ‘Disponibilitat del Recurs’ i 

‘Resultat de la reserva’. 
A continuació es detalla cada un dels aspectes esmentats. 
 
 

- Establiment de la connexió a les BBDD 
 

Per tal de que la pàgina web es comuniqui amb les BBDD s’ha d’establir una 
connexió. La connexió s’ha de fer de la següent manera: 
 
 

$conexio = @mysql_connect ("direcció_ip_servidor","login","password"); 
 
 
Aquesta connexió actualment es realitza a partir de la següent instrucció:  
 
 

$conexio = @mysql_connect ("localhost","root","root"); 
 
 
Això només és vàlid quan la BBDD esta allotjada al mateix PC al que es troba 
la pàgina web i el ‘login’ i ‘password’ de les BBDD és ‘root’. 
 
Per tant, per tal de que la pàgina funcioni amb la BBDD allotjada al servidor de 
l’escola s’ha d’introduir la direcció IP del servidor en comptes de ‘localhost’, i el 
‘login’ i ‘password’ que s’hagi assignat a la BBDD. 
 
 

- Funcionalitat en la pàgina principal 
 
La pantalla principal també sofriria modificacions. Actualment, en aquesta plana 
es demana el nom d’usuari de l’alumne ja que l’aplicació és merament 
demostrativa i encara no està lligada al Campus Digital. 
 
Una vegada s’entra a l’Atenea, l’alumne ja ha estat validat i el nom d’usuari 
queda enregistrat en una variable mentre no es surt de l’aplicació. Per aquest 
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motiu, si la pàgina estigués unida al sistema, no caldria demanar el nom 
d’usuari al entrar a la pàgina de reserves, sinó que aquesta variable l’enviaria el 
mateix Atenea. 
 
Per tant, l’únic que s’hauria de fer és eliminar del codi la casella per introduir el 
nom d’usuari i el text adjunt i, a més, llegir i guardar la variable amb el nom 
d’usuari. D’aquesta manera, la pàgina principal únicament mostraria el procés i 
condicions de reserva. 
 
 

- Selecció del recurs a reservar a la plana ‘Formulari de Reserva’. 
 
Si l’espai a reservar no fos exclusivament una sola aula o sala de laboratori 
també s’hauria de modificar l’apartat de ‘Formulari de reserva’. En aquest cas, 
a part de mostrar un calendari per a marcar el dia de la reserva, també s’haurà 
de donar l’opció d’escollir l’espai a reservar.  
 
Aquest canvi, també implicaria una petita ampliació de la BBDD, tal i com s’ha 
detallat a l’apartat 1.3. 
 
 

- Visualització d’informació a les planes ‘Disponibilitat del Recurs’ i 
‘Resultat de la reserva’. 

 
 
Per últim, si s’hagués d’afegir la selecció de recurs al ‘Formulari de reserva’, 
hauria d’ampliar-se la informació que es mostra a les planes ‘Disponibilitat del 
Recurs’ i ‘Resultat de la reserva’. En ambdós casos, s’hauria de visualitzar de 
quina aula o laboratori s’està fent la reserva. 
 
 

3.4.2.2. Ubicació de la pàgina web 

 
Per a que l’aplicació funcioni correctament el codi de la pàgina web s’hauria 
d’allotjar al servidor on es decidís introduir la BBDD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programa gestor d’accessos    35 

CAPÍTOL 4. PROGRAMA GESTOR D’ACCESSOS 

 

4.1. Descripció del programa 
 
El programa gestor d’accessos ha estat dissenyat per tal de controlar l’entrada 
d’alumnes a l’aula on està implementat el sistema. 
 
La interacció de l’usuari amb el programa és limitada, ja que l’alumne no veurà 
en cap moment la pantalla de control on es mostrarà la lectura de l’empremta. 
L’alumne només tindrà accés al lector d’empremtes de la porta i a la 
visualització de senyals lluminosos (dos LED’s representatius, un de color verd 
i un altre de color vermell). 
 
Aquest programa està pensat per a ser instal·lat a un ordinador adjacent a la 
porta d’accés. 
 
Igual que al programa gestor d’empremtes, és necessari el reconeixement de 
l’empremta introduïda al lector i una recerca a la BBDD. D’aquesta manera, 
podrà realitzar-se un procés d’identificació de l’alumne i de comprovació de si 
l’espai ha estat reservat. 
 
 

4.2. Manual del programa 
 
Com ja s’ha esmentat, el programa no serà visible per la persona que vulgui 
tenir accés a un espai. De totes maneres, en hores lectives haurà d’estar 
sempre en funcionament i l’usuari que vulgui accedir dins l’aula, farà ús directe 
del programa sense tenir coneixement. 
 
A l’exterior de l’aula hi haurà un lector d’empremtes. La persona que hi vulgui 
accedir haurà de posar el dit al lector i el programa farà el reconeixement de 
l’empremta. Si l’empremta està emmagatzemada a la BBDD el programa farà 
una recerca de les reserves del usuari.  
 
En cas de que l’usuari tingués una reserva pendent per aquell rang horari, 
s’encendria el LED verd i s’activaria el circuit d’obertura automàtica (d’igual 
manera que passa amb els ‘interfonos’ dels pisos). L’usuari només haurà 
d’empènyer la porta i aquesta s’obrirà. 
 
En cas contrari, si l’usuari no està enregistrat o no té cap reserva feta, el LED 
de color vermell seguirà activat i no li arribarà cap senyal a l’obreportes per a 
obrir-se. 
 
Una vegada s’ha obert la porta i l’usuari ha accedit a l’espai, el programa omple 
a un arxiu de text una línia amb el nom del usuari, el dia i l’hora d’entrada. 
Aquest arxiu s’anirà emplenant amb les diferents entrades dels alumnes i es 
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generarà exclusivament per motius de seguretat (és interessant portar un 
registre de la gent que accedeix als laboratoris o aules). A la figura 4.1. és 
mostra l’arxiu després de produir-se alguns accessos. 
 
 

 
 

Fig. 4.1 Arxiu d’entrades a una aula 
 
 
Com ja s’ha comentat, el programa gestor d’accessos està executant-se 
constantment a l’ordinador pertinent. Per aquest motiu, també disposa d’una 
simple part visual on es pot comprovar en tot moment quina empremta 
s’introdueix al lector i quin és el resultat de la recerca a la BBDD.  
 
A la pantalla visual del programa es podran apreciar diversos casos: 

- Si és col·loca una empremta al lector i no es reconeix l’usuari apareixerà 
el missatge ‘Empremta no trobada’, tal i com es mostra a la figura 4.2. 

- Si és col·loca una empremta al lector i es reconeix l’usuari, però aquest 
no té cap reserva feta per aquell interval horari, apareixerà el missatge 
‘No tens hora reservada’, tal i com es mostra a la figura 4.3. 

- Per últim, si es col·loca una empremta al lector, es reconeix l’usuari i, a 
més, té una reserva pendent per aquell rang horari, a la pantalla del 
programa apareixerà el missatge ‘Porta oberta’, tal i com es mostra a la 
figura 4.4. L’obreportes s’obrirà i l’usuari tindrà accés a l’aula en aquell 
precís instant. 
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Fig. 4.2 Empremta no trobada a la BBDD 
 
 

 
 

Fig. 4.3 Empremta reconeguda i usuari sense reserva 
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Fig. 4.4 Obertura de la porta 
 
 

4.3. Realització del programa gestor d’accessos 
 
En aquest apartat es descriuen els següents punts: 

- Desenvolupament del programa principal i problemes sorgits. 
- Com aprofitar la sortida RS-232 d’un PC per tal d’aconseguir una 

interacció entre el PC i l’exterior. 
- Ús del MS Visual Studio .NET 2005 per tal d’aconseguir enviar al 

exterior un senyal des d’un PC. 
- Ús del MS Visual Studio .NET 2003 per tal d’aconseguir enviar al 

exterior un senyal des d’un PC. 
 
 
4.3.1. Desenvolupament del programa principal 
 
Igual que amb el programa gestor d’empremtes s’ha usat les SDK’s i drivers de 
l’empresa Griaule. Tots els programes externs i complements usats per a 
desenvolupar aquest Software es detallen a l’apartat  2.1.3. 
 
La verificació i recerca d’empremtes també s’ha implementat com al programa 
gestor d’empremtes. S’introdueix l’empremta al lector i es procedeix amb el seu 
reconeixement. La única diferència entres els dos programes està en que en 
aquest cas s’ha de consultar la taula ‘reserves’ de la BBDD per concedir accés, 
o no, a l’aula. 
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Aprofitant que el llenguatge SQL simplifica el treball amb dates i hores, la 
consulta de la taula reserves s’ha portat a terme a partir d’una comanda SQL. 
La comanda establerta en aquest cas ha estat: 
 
 
SELECT * FROM reserves WHERE 
nom='"+System.Convert.ToString((string)nom)+"' AND data=now() AND 
inici<now() AND final>now() 
 
 

L’anterior comanda retorna totes les reserves pendents d’un usuari concret, a 
on la data de reserva és igual que el dia en que es realitza la consulta i a on 
l’hora de la consulta està compresa entre els rang horaris d’inici i final. 
 
Com pot apreciar-se a l’anterior comanda, la funció ‘now( )’ es comporta de 
diferent manera segons sigui el format de dades amb el que es realitzi la 
comparació, fet que simplifica molt la consulta a la BBDD. 
 
Una vegada feta la consulta per saber si un usuari té reserves pendents per 
aquell rang horari en concret, es comprova quin és el resultat. Si hi ha alguna 
reserva pendent és dóna l’ordre d’obrir la porta, en cas contrari, la porta 
romandrà tancada. 
 
 

4.3.2. Interacció del PC amb l’exterior a partir de la sortida RS-232 
 
Una de les dificultats que presentava el projecte era aconseguir la interacció del 
PC amb l’exterior a partir d’un programa de PC. De les diverses maneres 
possibles de fer-ho, es va escollir treure un senyal cap a l’exterior mitjançant el 
port sèrie RS-232 de l’ordinador. 
 
En aquest cas no és necessari usar trames de dades. Per interactuar amb un 
obreportes només cal un senyal de ‘1’ o ‘0’, com a representació dels estats de 
porta oberta o tancada. 
 
A la figura 4.1. es mostra la numeració del pins d’un port sèrie mascle RS-232. 
 
 

------------------- 
\  1  2  3  4  5  / 
\   6  7  8  9  / 
-------------- 

 
Fig. 4.5 Numeració de pins d’un port sèrie RS-232 mascle 

 
 
A la taula 4.1. es descriu el nom i funcionalitat dels pins del port sèrie RS-232. 
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Taula 4.1. Nom i funcionalitat dels pins d’un port sèrie RS-232 

 

Nº de pin Assignació 
Funcionalitat 
(des del PC) 

Exterior connector GND GND 
1 DCD (Data Carrier Detect) Input 
2 RX  (Receive Data) Input 
3 TX  (Transmit Data) Output 
4 DTR (Data Terminal Ready) Output 
5 GND (Signal Ground) GND 
6 DSR (Data Set Ready) Input 
7 RTS (Request To Send) Output 
8 CTS (Clear To Send) Input 
9 RI  (Ring Indicator) Input 

 
 
La funció que desenvolupa cada un d’aquests pins i alguna de les seves 
característiques bàsiques es mostren a continuació: 

- RTS i DTR: Són sortides binàries que poden activar-se i mantenir el seu 
valor manualment. 

- DCD, DSR, CTS i RI: Són entrades binàries que poden ser llegides. 
- RX i TX: No es poden escriure manualment i són controlades pel UART. 
- El voltatge màxim teòric present als pins s’estableix entre -15v i 15v. 
- Pràcticament, el voltatge per un ‘1’ és de +12v i per un ‘0’ és de -12v. 

 
Per tal de treure manualment un senyal de ‘1’ o ‘0’ es va escollir el pin 7. 
Aquest pin és l’encarregat del RTS (Request To Send) però es pot posar ‘UP’ o 
‘DOWN’ quan convingui, i enviar així senyal des del PC al circuit encarregat 
d’activar, o no, l’obreportes.  
 
Una vegada escollit el mètode de sortida de senyal al exterior del PC, va 
aparèixer una dificultat afegida: amb el software que s’havia fet servir fins al 
moment per desenvolupar les aplicacions gestores (MS Visual Studio .NET 
2003) no venia cap llibreria amb la que es pogués controlar els ports externs. 
 
Arribats a aquest punt, i després de molt investigar, es van obtenir dues 
solucions que aconseguien el mateix fi. En els dos subapartats següents 
s’especifiquen les dues possibles solucions i els passos a seguir per a cada 
una d’elles. 
 
 

4.3.3. Ús del MS Visual Studio .NET 2005 
 
Una solució, i potser la més fàcil d’implementar, seria utilitzar la nova versió del 
Visual Studio .NET. Aquesta versió ja incorpora el FrameWork 2.0, encarregat 
de la interacció amb els ports externs. De manera que no s’hauria d’incloure 
cap llibreria extra. 
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Usar aquesta versió del programa implica un canvi dels projectes realitzats fins 
el moment, ja que s’ha de fer una conversió de format del .NET 2003 al .NET 
2005. Aquest procés de conversió és automàtic però no sempre és satisfactori. 
Per aquest motiu, es va optar per buscar un altre opció per solucionar el 
problema. 
 
En cas de que s’hagués fet la conversió del projecte i s’hagués usat el MS 
Visual Studio .NET 2005, es seguiria el procés detallat als següents paràgrafs. 
 
A la capçalera s’hauria d’afegir la llibreria ‘System.IO.Ports’, la qual dona accés 
a variables com ‘SerialPort’. 
 
Per últim, si es volgués treure un ‘1’ pel port 7, durant un interval de temps 
determinat, s’hauria de usar el codi següent: 
 
 
using System.IO.Ports; 
 
private static void PosarUPpin7() 
{ 
  // S’inicialitza el port 
  SerialPort port = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, 
StopBits.One); 
   
  // S’obre el port 
  port.Open(); 
   
  // Es posa a 1 el pin de RTS 
  port.RTSEnable = true; 
   
  //Espera de 4 segons 
  contador.Start(); 
} 

 
private void contador_Tick(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
  // Es posa a 0 el pin de RTS   
  com.RTSEnable=false; 
   
  // Es tanca el port 
  port.Open(); 
 
  //Es desactiva el comptador de temps 
  contador.Stop(); 
} 
 
 
La funcionalitat de l’anterior codi és: 

- Primer s’inicialitza el port anomenat COM1 (en aquest camp s’ha de 
posar el COM on està connectat el circuit extern) amb els bps i els 
paràmetres adequats.  

- Després s’obre el port. 
- Quan el port ja està obert, es treu un ‘1’ pel pin de RTS (pin 7). 
- El comptador comença a comptar. 
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- Quan el comptador arriba al valor de temps que s’ha determinat com a 
òptim per a que l’usuari obri la porta (4 segons), es crida l’event 
‘contador_Tick’. 

- Al entrar al nou event es posa a ‘0’ el pin de RTS. 
- El següent pas es tancar el port. 
- Per últim, es desactiva el comptador perquè no segueixi comptant i no 

s’entri al event si no s’ha obert de nou la porta. 
 
 

4.3.4. Ús del MS Visual Studio .NET 2003 
 
Encara que la manera més simple de treure senyal per un port hauria estat 
l’explicada a l’apartat anterior, per motius de seguretat, es va decidir seguir 
desenvolupant el softaware gestor d’accessos amb el MS Visual Studio .NET 
2003. 
 
El Visual Studio .NET 2003 inclou el FrameWork 1.1. Aquesta versió no inclou 
les llibreries de control de ports. El problema està en que encara que s’actualitzi 
el FrameWork, la versió del .NET 2003 no permet treballar amb l’actualització.  
 
La versió del Visual Studio 6.0 (utilitzada per programar en C++ i VB) porta 
incloses llibreries de control de ports. De manera que s’ha d’instal·lar part del 
programa (només les llibreries ActiveX). Per tal de poder treballar amb els ports 
de comunicacions, s’ha de fer servir el MSComm OCX. 
 
Després d’instal·lar les llibreries, el següent pas és afegir el control Microsoft 
Communication Control (representat amb un telèfon) a la barra d’eines del 
Visual Studio .NET. A la figura 4.5. es mostra la realització de l’anterior procés. 
 
 

 
 

Fig. 4.5 Selecció del control ‘Microsoft Communication Control’ 
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Una vegada el control ha estat afegit a la barra d’eines, s’ha d’arrossegar el 
control sobre el disseny del projecte i ja es pot treballar amb el control de 
comunicacions. Al arrossegar l’objecte sobre el disseny s’inicialitzen alguns 
paràmetres de la comunicació, tal com els bps entre d’altres (ja esmentats a 
l’apartat anterior). 
 
Finalment, si es volgués treure un ‘1’ pel port 7, durant un interval de temps 
determinat, s’hauria de usar el codi següent: 
 
 
//Creat en el Windows.Forms 
private AxMSCommLib.AxMSComm com;  
 
private void button1_Click(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
  //S’activa el pin 7 a UP 
  com.RTSEnable=true; 
 
  //S’activa el port 
  com.PortOpen=true; 
 
  //Espera de 4 segons 
  contador.Start(); 
} 
 
private void contador_Tick(object sender, System.EventArgs e) 
{ 
  //S’activa el pin 7 a DOWN   
  com.RTSEnable=false; 
 
  //Es desactiva el port   
  com.PortOpen=false; 
 
  //Es desactiva el comptador de temps    
  contador.Stop(); 
     
} 
 
 

La funcionalitat de l’anterior codi és: 
- Primer activa el pin de RTS a ‘UP’. 
- Després s’obre el port i apareix un ‘1’ lògic pel pin de RTS (pin 7). 
- El comptador comença a comptar. 
- Quan el comptador arriba al valor de temps que s’ha determinat com a 

òptim per a que l’usuari obri la porta (4 segons), es crida l’event 
‘contador_Tick’. 

- Al entrar al nou event s’activa el pin de RTS a ‘DOWN’. 
- El següent pas es tancar el port. 
- Per últim, es desactiva el comptador perquè no segueixi comptant i no 

s’entri al event si no s’ha obert de nou la porta. 
 

Aquesta ha estat la solució usada pel desenvolupament del projecte. D’aquesta 
manera s’aconsegueix que pel pin 7 del RS-232 surti un ‘1’ lògic (12v) quan 
l’usuari té accés a una aula, i en cas contrari, un ‘0’ lògic (-12v). 
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4.4. Adaptació del programa gestor d’accessos al sistema real 
 
Per tal d’adaptar el programa gestor d’accessos al sistema real faria falta un PC 
situat a l’interior de l’aula a la que es vol tenir accés, funcionant 
ininterrompudament a hores lectives.  
 
En aquest PC s’hauria d’instal·lar: 

- El programa de control d’accessos. 
- Les llibreries de la casa Griaule per tal de que el programa gestor realitzi 

el reconeixement d’empremtes. 
- Tots els programes necessaris per a realitzar la connexió a una BBDD 

remota (la BBDD es trobaria a un servidor de la universitat), tal i com 
s’ha detallat a l’apartat 1.4. 

- Les llibreries de l’ActiveX que venen amb al Visual Studio 6.0, tal i com 
s’ha detallat en l’apartat anterior. 

 
Al PC se li hauria de connectar el lector d’empremtes, el qual estaria situat a 
l’exterior de l’aula al costat de la porta. Al capítol 5 es detalla com connectar el 
lector d’empremtes a més distància de la que ofereix el seu cable. 
 
Amb tot això, el programa serà capaç de controlar l’accés d’usuaris a un 
laboratori o aula de la EPSC sense cap mena de problema. 
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CAPÍTOL 5. OBERTURA AUTOMÀTICA D’UN ESPAI 
 

5.1. Descripció del sistema 
 
Per tal de que el sistema d’accessos a espais de la EPSC es pugui tractar com 
a producte complet, és necessària la implementació d’un sistema que permeti 
l’entrada automàtica a les aules o laboratoris de la EPSC. 
 
En aquest apartat es mostren varies alternatives possibles a nivell de hardware, 
i es detalla l’opció més òptima per assolir els objectius ja especificats. 
 
El material tractat en aquest bloc és el següent: 

- Lector d’empremtes encastat a la paret de la porta a la que es vol tenir 
accés. 

- Mètode estenedor de senyal. Aquest sistema s’haurà d’usar si la 
distància entre el lector d’empremtes i el PC encarregat de la gestió 
d’accessos és superior a 5 m i s’usa un cable USB. 

- Sistema ‘obreportes’ automàtic. 
- Circuit encarregat d’enviar senyal al ‘obreportes’ quan està permès 

l’accés a un espai. 
- Allargador de cable RS-232 o conversor de senyal USB a RS-232, per 

tal d’establir una connexió entre el PC i el circuit encarregat d’enviar el 
senyal al ‘obreportes’. 

 
 

5.2. Comparativa i selecció del Hardware  
 
En aquest apartat es descriu el material especificat a l’anterior apartat i també 
es mostra una comparativa amb sistemes complets d’obertures de portes 
comercialitzats per empreses de seguretat. 
 
 

5.2.1. Estudi de mercat de Sistemes Complets 
 
Actualment al mercat hi ha empreses de seguretat que es dediquen a 
desenvolupar productes tancats que realitzen totes les funcions detallades en 
aquest document (excloent el bloc de reserva d’espais online). 
 
En aquest apartat es destaquen dos blocs complets de la marca Kimaldi: el 
mòdul de reconeixement d’empremtes wireless i el mòdul de reconeixement 
autònom NITGEN FIM20.  
 
S’ha de destacar que hi ha molts productes amb funcionalitat i característiques 
semblants als dos blocs mostrats a continuació. L’objectiu és que amb aquesta 
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petita selecció s’analitzin dos tipus de productes que assolirien de manera 
similar les expectatives d’aquest projecte. 
 
 

5.2.1.1. Mòdul de reconeixent d’empremtes wireless 

 
El mòdul de reconeixement d’empremtes wireless s’encarrega del control 
d’accessos amb la identificació biomètrica de les empremtes dactilars. Aquest 
terminal funciona de manera completament autònoma, ja que no és necessari 
cap PC o Host. A la figura 5.1. es mostra una imatge del producte. 
 
 

 
 

Fig. 5.1 Mòdul de reconeixement d’empremtes wireless 
 
 
Algunes de les característiques del sistema són: 

- A partir de les tecles de funció es poden enrolar els usuaris: altes i 
baixes. 

- El lector biomètric s’activa automàticament al detectar la presència de 
l’empremta a la cavitat del sensor i es fa una recerca amb les 
empremtes ja emmagatzemades. Si una empremta guardada coincideix 
amb el dit que es troba sobre el sensor, s’activa un senyal acústic, un 
lluminós i s’obre un relé. En cas contrari, s’activa un altre senyal lluminós 
diferent i no s’activa el relé. 

- Pot fer-se una recerca d’empremtes d’un host usant-se les SDK del 
fabricant. 

- El límit d’emmagatzematge d’empremtes és de 20000 usuaris. 
 

S’ha de destacar que el preu d’aquest producte està al voltant dels 2000 €. 
Aquest preu també inclou les SDK’s distribuïdes pel mateix fabricant. 
 
Aquest bloc està orientat a entorns en els que no sigui factible tenir 
connectivitat amb un PC, com per exemple, sales de reunions, pisos o 
magatzems. Al nostre cas, es vol fer la instal·lació del sistema en aules i 
laboratoris. En ambdós casos sempre hi ha com a mínim un PC per sala. Per 
tant, tenint en compte que la connexió amb un PC és del tot possible i que el 
sistema de reconeixement d’empremtes wireless és molt car, s’ha optat per no 
usar ni aquest bloc, ni un de característiques semblants. 



Obertura automàtica d’un espai    47 

5.2.1.2. Mòdul de reconeixement autònom NITGEN FIM20 

 
Aquest mòdul és un sistema biomètric dactilar ideal per integradors. Per tant, 
es tracta d’electrònica de control amb sensor i lector d’empremta dactilar, tot 
sense carcassa per ser integrat. A la figura 5.2. es mostra una imatge del 
producte. 
 
 

 
Fig. 5.2 Mòdul de reconeixement autònom NITGEN FIM20 

 
 
Algunes característiques del sistema són: 

- Disposa d’entrades digitals per l’enregistrament, identificació i esborrat 
d’empremtes, de manera que no requereix connexió a cap PC i ofereix 
un entorn de desenvolupament segur per aplicacions offline. 

- El mòdul té memòria per emmagatzemar fins a 4000 empremtes. 
- La consulta a la BBDD pot ser tant offline com online. 

 
A les aplicacions offline habitualment es guarden els usuaris a la memòria del 
equip (en aquest cas fins a 4000) i s’identifiquen utilitzant un motor de recerca 
del algoritme intern. El mòdul NITGEN FIM20 també és funcional per 
aplicacions online, doncs admet comandes ASCII per a controlar l’equip des 
d’un host. 
 
A les aplicacions online, les empremtes dactilars es poden verificar o identificar 
i s’emmagatzemen a la memòria no volàtil del mòdul o s’envien a partir del port 
RS-232, per a que siguin reconegudes per l’equip amb el que es té 
connectivitat. Alternativament, es pot usat el mòdul exclusivament com a lector 
d’empremtes dactilars i fer-se el reconeixement amb el PC usant les llibreries 
que el mateix fabricant distribueix. 
 
S’ha de destacar que el preu d’aquest producte està entorn als 1000 €. Aquest 
preu també inclou les SDK’s distribuïdes pel mateix fabricant. 
 
Aquest bloc principalment està orientat a entorns en els que no hi hagi 
connectivitat amb un PC. Com ja s’ha detallat anteriorment, aquest no seria el 
cas. Per tant, tenint en compte que la connexió amb un PC és factible i que el 
mòdul NITGEN FIM20 és molt car, s’ha optat per no usar ni aquest bloc, ni un 
de característiques semblants. 
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5.2.2. Lector d’empremtes 
 
Tenint en compte que cap dels Sistemes Complets s’adequa a les necessitats 
del projecte, s’ha optat per implementar individualment cada un dels blocs que 
el composen. 
 
La selecció del primer producte ha estat la del lector d’empremtes. Aquest és el 
Microsoft FingerPrint Reader i és el mateix que s’ha usat pel programa gestor 
d’empremtes. Les seves característiques es descriuen a l’apartat 2.2. 
 
L’objectiu és que el lector vagi encastat a la paret al costat de la porta de l’espai 
al que es vol tenir accés. 
 
  

5.2.3. Mètode estenedor de senyal 
 
Quan es treballa amb un cable USB, perquè no es produeixi degradació del 
senyal, ha de ser de com a màxim 5 m. 
 
Per això, en cas de que el lector d’empremtes i el PC de l’aula o laboratori 
estiguin separats a una distància superior a 5 m. s’haurà de prendre alguna de 
les mesures següents: 

- Usar una línia d’extensió que permeti allargar el cable USB amb cable 
d’Ethernet. 

- Allargar el cable fent servir trams USB actius addicionals  
 
 

5.2.3.1. Línia d’extensió  

 
La línia d’extensió d’USB permet allargar el cable USB amb cable d’Ethernet. 
Els dispositius d’aquesta línia realcen el senyal i disminueixen la pèrdua de 
senyal. Els circuits integrats implementats al seu interior permeten processar i 
repetir senyals USB i interpretar les dades transmeses. A la figura 5.3. es 
mostra una imatge d’aquest producte. 
 
 

 
 

Fig. 5.3 Línia d’extensió 
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La línia d’extensió consisteix en una unitat de transmissió i una unitat de 
recepció. La unitat de transmissió compte amb un connector USB tipus A 
mascle i un RJ45 femella, en canvi, la unitat de recepció compte amb un 
connector USB tipus A femella i un RJ45 femella. 
 
Per a que la connexió es realitzi de forma correcta s’ha de seguir el següent 
procediment: 

- Connectar el connector USB mascle de la unitat transmissora al PC. 
- Connectar el connector USB femella del dispositiu lector a la unitat 

receptora. 
- Connectar ambdós unitats amb un cable de xarxa de com a mínim 

Categoria 5 i connectors RJ45 femelles als extrems. 
A la figura 5.4. es mostra l’esquema de muntatge de la línia d’extensió. 

 
 

 
 

Fig. 5.4 Esquema de connexió 
 
 
El dispositiu lector podrà estar connectat amb el PC a una distància de fins a 
100 m. sense que es produeixi pèrdua de senyal. Aquesta distància vindrà 
determinada pel cable de xarxa. 
 
El preu d’aquest producte (mòdul receptor i mòdul transmissor) és de 130 €. 
 
 

5.2.3.2. Allargament de cable USB actiu 

Per allargar un cable USB són necessaris trams de cable USB actius 
addicionals, és a dir, que funcionin com a repetidors. Aquests dispositius 
permeten l’extensió de cable USB protegint els senyals, assegurant la seva 
qualitat i seguint els protocols de sincronització. A la figura 5.5. es mostra una 
imatge d’aquest producte. 

 
La connexió que ha de realitzar-se per tal de que el sistema funcioni 
correctament és: 

- Primer connectar el dispositiu USB al connector femella del dispositiu 
actiu. 

- El següent pas és connectar, al connector USB femella del PC, el 
connector del tram de cable actiu. En cas de necessitar-se una distància 
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de cablejat superior, en lloc de connectar un únic tram entre el PC i el 
lector, es connectarien més trams de la mateixa manera que s’ha descrit 
al punt anterior. 

 
 

 
 

Fig. 5.5 Allargament de cable amb trams USB actius 
 
 

A la figura 5.6. es mostra l’esquema de muntatge de l’allargament de cable 
USB. 
 
 

 
 

Fig. 5.6 Esquema de connexió 
 
 
Al usar aquest tipus de dispositiu, la distància entre el lector d’empremtes i el 
PC, podria arribar a ser de 40 m. Això s’aconseguiria usant diferents dispositius 
connectats en sèrie (segons el dispositiu, la separació màxima d’un sol 
allargament seria de 2.5 m. o de 5 m.). 
 
El preu de cada un dels allargaments està al voltant dels 20 €. 
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5.2.4. Obreportes automàtic 
 
Els obreportes són molt comuns i n’hi ha de molts tipus. En aquest cas, s’ha 
seleccionat un model universal de l’empresa Golmar. 
 
Aquest obreportes s’activa amb un senyal de 12 VAC i 200 mA. Per tant, quan 
l’usuari hagi col·locat el dit sobre el lector, l’empremta hagi estat reconeguda i 
s’hagi verificat la validesa de la reserva, al obreportes li arribarà un senyal que 
l’activarà. Aquest senyal, passat quatre segons, s’esvairà i l’obreportes tornarà 
a estar desactivat. 
 
A la figura 5.7. es mostra una imatge de l’obreportes escollit. 
 
 

 
 

Fig. 5.7 Obreportes automàtic. 
 
 

El preu d’aquest dispositiu està al voltant dels 20 €. 
 
 

5.2.5. Circuit encarregat d’enviar senyal a l’obreportes 
 
Ha estat necessari implementar un petit circuit entre el PC i l’obreportes, per tal 
de que a l’obreportes li arribi el senyal corresponent al moment precís.  
 
Aquest circuit està format pels dos blocs següents: 

- Bloc de senyals visuals: S’informarà a l’usuari de l’estat de l’obreportes a 
partir de senyals lluminosos. Si hi ha encès un LED de color vermell 
voldrà dir que l’obreportes està desactivat, en canvi, si està encès el de 
color VERD, l’obreportes estarà activat i es podrà accedir a l’espai. 

- Bloc d’obertura de la porta: Aquest bloc farà arribar 12 VAC a 
l’obreportes en cas de que l’accés a l’espai sigui possible. D’aquesta 
manera s’aconseguirà activar-lo. 

 
A la figura 5.8. es mostra l’esquema del circuit esmentat. 
 
S’ha de destacar que a l’entrada del circuit (a la figura es mostra com a pin 7 
sortida RS-232) s’ha col·locat un connector femella per tal d’establir la connexió 
amb el PC d’una manera més còmoda. 
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Fig. 5.8 Esquema del circuit 
 
 

5.2.5.1. Bloc de senyals visuals 

 
La única funció d’aquest bloc és activar un LED de color vermell si l’obreportes 
està desactivat o de color verd si l’obreportes està activat. 
 
Al pin 7 del connector de la sortida RS-232 del PC apareixen ±12 VDC en 
funció de si el programa gestor d’espais dona la ordre d’activar o no 
l’obreportes. 
 
Si l’obreportes ha de romandre desactivat, pel pin apareixeran -12 VDC i 
s’haurà d’encendre el LED vermell. Per aquest cas, únicament cal realitzar un 
divisor de tensió (d’aquesta manera s’ajusta la tensió que ha d’arribar-li al LED) 
i col·locar el LED vermell polaritzat en inversa.  
 
Si l’obreportes ha de ser activat, pel pin apareixeran 12 VDC durant un període 
de temps petit i s’haurà d’encendre el LED verd. Com en el cas anterior serà 
necessari un divisor de tensió, però aquesta vegada el LED es col·locarà en 
polarització directe. 
 
 

5.2.5.2. Bloc d’obertura de la porta 

 
La funcionalitat d’aquest bloc serà subministrar a l’obreportes 12 VAC quan 
hagi d’estar activat, i per contra, no subministrar senyal.  
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Els components necessaris en aquest cas són els següents: 
- Un díode polaritzat en directe: La funció d’aquest díode és deixar passar 

el senyal al relé quan el nivell de senyal al pin 7 del connector de sortida 
del PC sigui positiu (en aquest cas 12 VDC). En cas contrari (si li arriben 
al díode - 12 VDC) no s’enviarà senyal al relé. 

- Un díode polaritzat en inversa: Aquest díode es col·locarà en paral·lel 
amb el relé i anirà polaritzat en inversa. La seva funció és evitar que la 
corrent inversa, produïda per la descarrega de l’enbobinat del relé al 
apagar-se, no pugui descarregar-se a terra. 

- Un transformador de 220 VAC a 12 VAC: Aquest transformador 
s’encarregarà de convertir el senyal provenint de la xarxa elèctrica als 12 
VAC que li hauran d’arribar a l’obreportes. 

- Un relé: La única funció del relé es obrir o tancar el circuit mitjançant un 
pols de commutació. En aquest cas, quan al relé li arribi el senyal de 12 
VDC que el díode rectificador ha deixat passar, el relé s’encarregarà de 
tancar el circuit que subministra els 12 VAC al obreportes. En cas 
contrari, el circuit es connectarà a massa i a l’obreportes no li arribarà 
senyal. 

 
 

5.2.6. Establiment de connexió entre el PC i el circuit 
 
La connexió entre el PC i el circuit es podrà fer de dues maneres: 

- Usant un cable allargador RS-232. 
- Usant un cable conversor d’USB a RS-232. 

 
 

5.2.6.1. Cable allargador RS-232 

 
Pel cas en que la sortida de senyal del PC es realitzi per un port RS-232, per 
unir el circuit amb el PC, caldrà un allargador de cable RS-232. Aquest cable té 
dos connectors RS-232, un femella (extrem que ha d’anar connectat amb el 
PC) i l’altre mascle (extrem que ha d’anar connectat al circuit). A la figura 5.9. 
es mostra una imatge d’aquest producte. 
 

 
 

Fig. 5.9 Cable allargador RS-232 
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El preu d’aquest allargador està al voltant d’1 €. 
 
Pel bon preu i facilitat de compra del cable i per la major simplicitat de l’ús del 
port RS-232 davant del port USB del PC, s’ha optat per usar aquest mètode al 
projecte. 
 
 

5.2.6.2. Cable conversor d’USB a RS-232 

 
Pel cas en que la sortida de senyal del PC es realitzi per un port USB, per unir 
el circuit amb el PC, caldrà un conversor d’USB a RS-232. 
 
El conversor d’USB a RS-232 és un adaptador que converteix qualsevol port 
USB a un port sèrie RS-232. Per un extrem del conversor hi ha un connector 
USB mascle que anirà connectat amb el port USB del PC. Per l’altre extrem del 
conversor, hi ha un connector RS-232 mascle que anirà connectat al connector 
femella del circuit. A la figura 5.10. es mostra una imatge d’aquest producte. 
 
 

 
 

Fig. 5.10 Cable conversor de USB a RS-232 
 
 

El preu d’aquest producte està al voltant dels 20 €. 
 
 

5.3. Adequació del muntatge del hardware al sistema real 
 
En aquest cas, si es volgués fer el muntatge de l’obertura automàtica de la 
porta, no s’hauria de fer cap modificació respecte al que s’ha explicat en els 
anteriors apartats.  
 
Per tant, seguint els passos descrits en aquest capítol, la implementació del 
sistema hauria de ser possible. 
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5.4. Pressupost 
 
A la taula 5.1. es mostra el pressupost teòric del que costaria implementar el 
bloc d’obertura automàtica de la porta. 
 
 

Taula 5.1. Pressupost de l’obertura automàtica 

 
Bloc Producte Unitats € / Unitat Total (€) 

Estenedor de senyal 1 Línia d’extensió 2 1 130 130 
Obreportes Obreportes 1 20 20 

Transformador de 
220 VAC a 12 VAC 

1 10 10 

Resistència 470 Ω 2 0.05 0.1 
Resistència 1K2 Ω 1 0.05 0.05 
Díode 2 0.2 0.4 
Relé 1 1 1 
LED vermell 1 0.4 0.4 
LED verd 1 0.4 0.4 
Connector RS-232 
femella 

1 0.5 0.5 

Circuit 

Placa baquelita 1 1.5 1.5 
Connexió PC - circuit Allargador RS-232 1 1 1 

Total 165.35 
 
 
 

                                            
1 L’estenedor de senyal únicament caldria si la distància entre el lector d’empremtes i el PC de   
l’espai al que s’ha d’accedir estan separats a una distància superior a 5 m. 
 
2 La línia d’extensió inclou al preu el cable de xarxa necessari per fer la connexió entre els dos 
dispositius. 
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CAPÍTOL 6. POSSIBLES APLICACIONS DEL SISTEMA 
 

6.1. Descripció 
 
Als capítols anteriors s’ha descrit la implementació d’un sistema específic, és a 
dir, un producte per a una aplicació en concret. L’objectiu d’aquest capítol és 
mostrar com es podria adaptar el projecte per a ser útil en altres àmbits, de 
manera que pogués arribar-se a comercialitzar per a altres aplicacions. 
 
Per tant, als següents apartats es farà una breu explicació de la funcionalitat 
del sistema per a un determinat sector i de l’adaptació que s’hauria de fer per a 
fer possible la seva aplicació. 
 
 

6.2. Reserva d’aules de treball en grup de la biblioteca de 
l’EPSC 

 

6.2.1. Objectiu 
 
Actualment el servei de reserva de les aules de treball en grup de la biblioteca 
funciona de la següent manera: 

- Es fa una reserva online d’una aula per un dia i un horari determinat. 
- El dia de la reserva, per a adreçar-se a l’aula, primer ha de passar-se pel 

mostrador de recepció de la biblioteca per recollir la clau de l’aula. 
- Per últim, per accedir a l’aula s’ha d’obrir el cadenat situat a la part baixa 

de la porta, molt poc pràctic. 
 
Pot apreciar-se com el procés de reserva online de l’aula de treball en grup té 
certa similitud amb el procés seguit per la reserva d’espais de l’EPSC. En 
canvi, els passos a seguir per accedir a l’aula reservada són molt més pesats, 
tant per la biblioteca que ha de tenir personal entretingut en l’assignació de 
claus, com pels estudiants que han de patir les cues de recepció i la 
incomoditat d’estar obrint i tancant l’incòmode cadenat. 
 
Per tant, per a que el sistema fos òptim, podria implementar-se un sistema de 
lectura d’empremtes a la porta de cada aula. D’aquesta manera, cada usuari 
podria entrar i sortir fàcil i ràpidament de l’aula, tantes vegades com volgués, 
dintre del rang horari de la reserva.
 
 

6.2.2. Com adaptar el sistema actual? 
 
En aquest cas, la reserva d’aules de la biblioteca està permesa exclusivament 
a alumnes de la universitat. És per això que el programa principal gestor 
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d’empremtes no seria necessari, doncs els alumnes de la universitat ja hauran 
enregistrat la seva empremta al matricular-se.  
 
La reserva d’aules online podria fer-se tal i com ja es fa, doncs el mètode és 
molt semblant al descrit en aquest treball, sempre i quant les BBDD s’omplissin 
com es detalla al capítol 1. En cas contrari, només s’hauria de substituir la 
pàgina actual de reserva d’aules de la biblioteca per la descrita al capítol 2. 
 
A les BBDD no s’hauria de fer cap tipus de modificació, ja que els camps que 
actualment s’usen servirien perfectament per l’aplicació. 
 
Per últim, a la porta s’implementaria el mateix sistema d’obertura magnètica 
automàtica que el descrit als capítols 4 i 5. Però en comptes d’usar un 
ordinador per a regular l’accés de cada aula individualment, s’usaria un únic PC 
situat a la recepció de la biblioteca per gestionar el control de les portes. 
 
Com pot apreciar-se, el disseny i muntatge d’aquest sistema és del tot viable i 
fàcil d’aconseguir. 
 
 

6.3. Reserva d’habitacions d’hotel 
 

6.3.1.  Objectiu 
 
La metodologia actual de reserva d’una habitació d’hotel podria millorar-se 
usant el sistema de reserva online, l’enregistrament de l’empremta dels clients i 
l’obertura magnètica als espais de l’hotel que fos convenient. 
 
La reserva d’una habitació per Internet no és cap novetat, doncs això porta 
fent-se bastant temps. En canvi, si podria ser innovador que els clients d’un 
hotel quedessin enregistrats per l’empremta i es poguessin moure lliurement 
per l’hotel, accedint exclusivament als serveis que tinguessin coberts. 
 
S’ha de destacar que aquest sistema no s’implementaria exclusivament per que 
l’usuari accedís a la seva habitació. Cada hotel té els seus serveis (restaurant, 
guarda equipatges, caixa forta, televisió, garatge, salons de reunions, piscina, 
gimnàs...) i cada client paga en funció dels serveis sol·licitats. L’objectiu seria 
que l’accés a tots aquests serveis es realitzés a partir de la lectura de 
l’empremta, sense necessitat de que el personal de l’hotel estigués pendent en 
tot moment dels moviments dels clients. 
 
 

6.3.2. Com adaptar el sistema actual? 
 
Per una banda s’hauria d’instal·lar el programa gestor d’empremtes. Aquest 
programa estaria ubicat a la recepció de l’hotel i cada vegada que un nou client 
s’allotgés a l’hotel hauria d’enregistrar la seva empremta. 
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Des del moment en que l’empremta quedi enregistrada a la base de dades de 
l’hotel, el client no tindrà necessitat de tornar a passar per recepció per accedir 
als espais que té coberts, ni durant la primera estada, ni en les posteriors, si 
decidís fer alguna altra reserva. 
 
Per contra, la pàgina web i les BBDD, en aquest cas si que es veurien 
modificades. 
 
A la pàgina web de reserva de les habitacions de l’hotel s’haurien de trobar els 
següents camps: 

- Selecció de l’habitació 
- Dia d’arribada i dia de sortida de l’hotel. 
- Llistat de tots els serveis que pot oferir l’hotel i suposen un increment del 

preu de la reserva. En aquest llistat ha d’haver l’opció de seleccionar 
cada un d’aquests serveis. 

 
Per tant, la pàgina web quedaria de la següent manera: 

- A la primera plana es mostraria els termes i condicions de reserva i 
s’haurien d’introduir les dades bancàries. 

- A la plana ‘Formulari de Reserva’ s’escolliria l’habitació a reservar, es 
determinaria el número de persones per la que es faria la reserva i els 
dies d’inici i final de la reserva, tal i com es mostra en la figura 6.1. 

- A la plana de ‘Disponibilitat de recurs’ es substituirien els rangs horaris 
pels serveis que es volen afegir a la reserva, tal i com es mostra a la 
figura 6.2. En aquesta pàgina també es mostraria el preu total de la 
reserva i el botó ‘Reservar’. Si es premés aquest botó, s’haurien 
acceptat el termes de la primera plana i la reserva s’hauria complimentat 
definitivament. 

- Per últim, a la plana ‘Resultat de la reserva’ es mostrarien tots els 
serveis que inclou la reserva final. 

 
 

 
 

Fig. 6.1 Simulació de la pantalla ‘Formulari de reserva’ 
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Fig. 6.2 Simulació de la pantalla ‘Serveis disponibles’ 
 
 
Les bases de dades també patirien alguna lleugera modificació. De nou 
s’usarien dos taules, tal i com es mostrada a la figura 6.3. 
 
 

 
 

Fig. 6.3 Taules de la BBDD de l’hotel 
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Els camps de les taules són els mostrats en la figura 6.4. i 6.5. 
 
 

 
 

Fig. 6.4 Camps de la taula ‘enroll’ 
 

 

 
 

Fig. 6.5 Camps de la taula ‘reserves’ 
 
 
La diferència més significativa està en el fet de que hi hauria tot un llistat amb 
els espais de l’hotel que es poguessin reservar. Aquest camps exclusivament 
s’omplirien amb els valors:  

- ‘1’ si hi ha reserva feta. 
- ‘0’ si no s’ha seleccionat el servei. 

 
Per últim, la implementació de l’obertura magnètica seria igual a la de la 
reserva d’espais de la EPSC. A totes les portes que permetin l’accés a un dels 
serveis del llistat, s’hauria de muntar el lector amb l’obertura automàtica. La 
única diferència es troba en que, a part de comprovar si el dia actual correspon 
amb els terminis de la reserva, també es comprovarà si l’usuari té accés, o no, 
al servei que vol usar, i que en comptes d’usar un PC per a cada sala, s’usaria 
un de sol que gestionés tots els accessos de l’hotel. 
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6.4. Venda de tabac en màquines expenedores 
 

6.4.1. Objectiu 
 
Amb les noves lleis sobre la venda de tabac a les màquines expenedores, la 
venda de tabac en l’àmbit de l’hosteleria s’ha complicat molt. 
 
Actualment, les màquines han d’estar desactivades de cara al públic. En cas de 
voler comprar una paquet de tabac, primer s’ha de parlar amb el dependent de 
l’establiment. Aquest haurà de comprovar si el client és major d’edat i en cas 
afirmatiu activar la màquina per a que el client disposi del producte desitjat. Una 
vegada finalitzat el procés, el dependent ha de tornar a posar la màquina al 
estat d’’standby’ fins que arribi un nou client.  
 
Normalment els clients dels bars o restaurant solen ser assidus. Per tant, 
realitzar aquest procés cada vegada que un client vol comprar un paquet de 
tabac resulta tediós i una pèrdua de temps. 
 
En aquest cas, l’objectiu seria implementar un sistema que permetés 
enregistrar l’empremta dels clients majors d’edat assidus a un establiment i fer 
funcionar la màquina expenedora únicament amb la verificació del 
enregistrament del client a la mateixa màquina. 
 
 

6.4.2. Com adaptar el sistema actual? 
 
Per a implementar un sistema d’aquestes característiques, únicament seria 
necessari el programa gestor d’empremtes, una base de dades i un dispositiu 
que activés i desactivés automàticament la màquina expenedora de tabac. 
 
Per una banda, pel programa gestor d’empremtes s’aprofitaria el programa 
implementat actualment pel sistema de reserva d’espais. Cada vegada que un 
nou client arribés a l’establiment es posaria en contacte amb el dependent. 
Aquest comprovaria si el client és major d’edat i en cas afirmatiu enregistraria la 
seva empremta amb el programa. 
 
Únicament es necessita conèixer el nom i l’empremta del client, de manera que 
amb la base de dades ‘enroll’, descrita al capítol 1 d’aquest document, ni hauria 
prou per a que el sistema funcionés correctament. 
 
En aquest cas, no seria necessari implementar cap pàgina web. El client ha 
d’adreçar-se a l’establiment per a recollir el tabac. Per tant, no seria lògic 
implementar un servei de compra online de tabac.  
 
Per últim, el que si es veuria modificat seria l’actual obertura magnètica, el 
lector d’empremtes de la porta i el programa que gestiona l’accés als espais. 
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En aquest cas, el programa gestor d’espais i el lector d’empremtes estarien 
situats a la màquina expenedora i s’encarregarien de comprovar si l’usuari està 
enregistrat a l’establiment. En cas afirmatiu, el programa haurà de fer possible 
que la màquina expenedora passi de l’estat d’’standby’ a encès i es permeti la 
compra d’un producte. Quan la màquina fes el lliurament del paquet de tabac 
també hauria de tenir la suficient autonomia com per passar de nou a l’estat 
d’’standby’. 
 
 

6.5. Sistema intel·ligent d’obertura d’una llar 
 

6.5.1. Objectiu 
 
Com pot ser que amb els avenços que es fan avui en dia, les portes de casa 
encara funcionin amb un pany i una clau? Qui no ha perdut les claus de casa 
seva i ha hagut de canviar el pany? Qui no ha hagut d’esperar fora de casa 
alguna vegada perquè s’havia deixat les claus dintre de casa? Qui no ha 
pensat: i perquè hauran de ser tan grans i molestes les claus? Totes aquestes 
situacions no tindrien lloc si el famós pany de casa es substituís per un modern 
sistema de lectura d’empremtes. 
 
En aquesta ocasió, l’objectiu seria simplificar l’entrada i sortida de les cases. 
Només caldria tenir enregistrades a aquelles persones que haguessin de tenir 
accés a l’habitatge. D’aquesta manera, s’hauria acabat fer copies de les claus o 
preocupar-se per no trobar les claus al arribar a la porta de casa. Únicament 
caldria arribar a la porta, introduir el dit al lector, i automàticament la tanca de la 
porta s’obriria. 
 
 

6.5.2. Com adaptar el sistema actual? 
 
Per a que el sistema fos complet seria necessari implementar un programa 
gestor d’empremtes, una base de dades per a guardar els usuaris, dos lectors 
d’empremtes i un programa gestor d’accessos. 
 
Com a programa gestor d’empremtes serviria el mateix que el mostrat en el 
capítol 2 d’aquest document. Es podria instal·lar a qualsevol PC de la casa i en 
ell també s’hauria de connectar un lector d’empremtes. Aquest programa 
permetria enregistrar l’empremta de tota aquella gent a la que es volgués donar 
accés a l’habitatge.  
 
Com al cas de la venda de tabac en màquines expenedores, únicament caldria 
emmagatzemar el nom de l’usuari i la seva empremta. Per tant, només caldria 
usar la taula ‘enroll’ descrita en el capítol 1 del document. 
 
Per completar el sistema, s’hauria de col·locar a la porta de cada casa un lector 
d’empremtes i l’obertura magnètica. En aquest cas, la millor elecció seria 
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treballar amb un sistema autònom. Això comportaria bastants canvis respecte 
el projecte actual però seria l’opció més coherent, ja que una casa no és com 
un laboratori d’universitat en el que tot el dia hi ha un ordinador engegat.  
 
El bloc autònom hauria de tenir un controlador encarregat de processar la 
lectura d’empremtes i de fer la comparació amb les empremtes guardades a la 
base de dades.  
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