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Descripció del projecte  
 

El que vull aconseguir amb aquest projecte es fer arribar els serveis de telefonia e 

internet a un àmbit rural. En el meu cas he escollit el poble de Camprodon, a la 

comarca del Ripollès. En un principi havia escollit Vidrà però el projecte no era 

rentable ja que es un poble amb molt pocs habitants. El que vull fer es amb 

tecnologia WiMax fer radio enllaços per proveir cases que estan allunyades dels 

pobles i donar també servei en els pobles de Camprodon, Sant Pau de Segúries, 

Llanars i Vilallonga de Ter. En total hi ha una mica més de 4000 habitants, on 

tindrien la possibilitat de escollir el tipus de contracte que voldrien tindre, 2Mbps, 

4Mbps o 6 Mbps. El contracte amb internet i telèfon o sinó internet sense telèfon. 

També existiria un altre opció, els carrers del poble estarien amb cobertura wifi, 

principalment  per ús de l‟ajuntament. On seria l‟ajuntament el que proveiria 

econòmicament de l‟estructura dels punts d‟accés Wifi. Aquest servei estaria 

configurat  amb un servidor Radius i seria el mateix ajuntament qui gestionaria els 

usuaris als clients via nosaltres. Utilitzarem una configuració  WiMAX lliure,  aquest 

utilitza  les bandes de freqüències de 4,9GHz i 5,9 GHz. Disposarem d‟una 

capacitat per usuari de 512 kbps-6 Mbps, un radi de cobertura de fins 50 km i 

utilitzarem antenes directives d‟alt guany. Per proveir als usuaris del poble 

necessitarem instal·lar a les cases antenes receptores a cada una d‟elles, un 

router per propagar la senyal dins de la casa i un telèfon IP. En el següent mapa, ( 

figura 1) podem veure la configuració de radioenllaç entre el poble de Camprodon i 

la torre de comunicacions més propera que ens abastirà de senyal a tota la vall.  
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Figura 1. Configuració del radioenllaç de Camprodon 

Un cop ens arribi la senyal del radioenllaç, punt a punt, de Camprodon a la torre 

de comunicacions, el que farem es repartir-la mitjançant un radioenllaç multipunt 

amb la resta de cases dels pobles (Figura 2). L‟antena de la torre serà un híbrid 

Backhaul + 2 PtMP. Aquesta connexió dedicada tindrà tots els accessos a internet 

possibles, amb videotrucades, p2p o descarregues directes.  
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Figura 2. radioenllaç multipunt amb les CPE  

Un cop enviem el senyal a les cases, aquestes tindran una unitat exterior 

instal·lada (Figura 3).  Aquesta estarà, normalment, amb un suport a la teulada de 

la casa, ja que tindrem millor cobertura. Un cop arribi la senyal, la processarà i li 

donarà un guany, ja sigui per PoE o per corrent alterna pròpia de la casa. 

 

 

Figura 3. Unitat exterior 

 

Quan tinguem el senyal processat en la unitat exterior la passarem a l‟interior i 

aquesta la distribuirà al equipament de dins de casa (Figura 4). Es important 

remarcar que faran falta telèfons IP per poder fer i rebre  trucades. 
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Figura 4. Unitat subscriptora dintre i fora de la casa 
 

Per aconseguir wifi en els carrers dels pobles utilitzarem la mateixa antena punt 
multipunt de les cases. Però per rebre el senyal d‟aquesta antena utilitzarem punts 
d‟accés wifi en els carrers, que rebran el senyal i el propagaran. Per tindre accés a 
la xarxa wifi els usuaris tindran que parlar amb l‟ajuntament o els càmpings que els 
facilitarà un usuari, que prèviament els hi configurarem. Per portar la seguretat de 
la wifi i el sistema d‟usuaris configurarem un servidor Radius, amb PostgreSQL per 
portar la base de dades. 
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1. Disseny de Sistemes  
 
1.1 Objectius del projecte  
 

1. Disseny de la xarxa. 

2. Donar servei de internet i telefonia. 

3. Donar servei wifi dins dels pobles 

4. Fer un projecte rentable. 

 
1.2 Requisits mínims per un servei òptim 
 
Les antenes que configuraran la xarxa son les que ens diran quin servei màxim 
podem donar. En el aquest cas utilitzem antenes de la sèrie Alvarion 
BreezeULTRA P6000, X8000-2S. Aquestes utilitzen el nou estàndard 802.16m, on 
en un principi es volia arribar fins a 1Gbps de tassa de bits, però segons el IEEE 
arriba fins a 300Mbps. En el nostre cas utilitzarem dos antenes, una Punt a Punt i 
l‟altre Punt Multipunt. L‟enllaç PtP a PtMP ens dona 250 Mbps i suporta un màxim 
de 255 CPE, això vol dir que com a màxim tindrem 255 subscriptors alhora en el 
nostre sistema. Aquets subscriptors tindran 1Mbps en el pitjor del casos, ja que 
mai estaran tots connectats alhora.  
 
 
1.3 Estudi viabilitat 
 
Si tenim un màxim de 255 subscriptors, vol dir que el pressupost ens el marca 
aquesta xifra, en un mon ideal. Si tenim 255 subscriptors a una mitja de 30 euros 
per subscriptor al mes, obtenim 91800 euros a l‟any, més 60 euros per donar-se 
d‟alta fan un total de 10.710 euros. El pressupost de la implantació de la xarxa no 
tindrà que superar per molt aquesta xifra. Perquè es vol recuperar en un any i mig 
els diners invertits per fer el projecte. Les unitats de subscriptors internes i 
externes, tenen un preu de 270 euros el pac. La estació base i la PtMP tenen un 
preu aproximat de 8.000 euros. Preus de la web http://www.winncom.com que 
treballen amb productes Alvarion. Així que el primer any tindrem una despesa de 
material de aproximadament, 76.800 euros. Així que tenim un marge d‟uns 30.000 
euros el primer any, que crec es suficient per veure una viabilitat del producte a 
dos anys vista. Aquí no he contat amb els telèfons IP i els routers wifi, ni els 
consums del ISP‟s. Més endavant faré un pressupost específic.  
 
 
 
1.4 Aspectes legals  
 

Les xarxes de telecomunicacions en l‟àmbit Espanyol es veuen sotmeses a una 
regulació que cal tindre present en el desplegament de tota xarxa. Aquest marge 

http://www.winncom.com/
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regulatori pot variar lleugerament segons la ubicació on desitgi desplegar-se la 
xarxa. Això es així perquè existeixen unes recomanacions promulgades a nivell 
europeu mitjançant directives del parlament europeu que Espanya, como país que 
forma part de la Unió Europea, pren com referència a l‟hora de redactar las noves 
lleis que regularan les xarxes, i també algunes comunitats autònomes las 
complementen amb noves lleis u ordenances. La més important i la que mereix ser 
estudiada amb major èmfasis es la Llei 32/2003 del 3 de novembre, General de las 
Telecomunicacions, la LGT. L‟objectiu d‟aquesta llei es regular la explotació de les 
xarxes de comunicacions electròniques i no el contingut dels serveis que es donen 
mitjançant d‟aquesta. Un operador de telecomunicacions serà qui exploti la xarxa i 
presti els serveis a la xarxa que, prèviament serà dissenyada aquí. Quan es parla 
de xarxes inalàmbriques como son WiFi i WiMAX, se‟ls hi deu de sumar el reial 
decret 863/2008 del 23 de maig per el qual s‟aprova el reglament de 
desenvolupament de la llei 32/2003 de 3 de novembre, LGT, en lo relatiu al ús del 
domini públic radioelèctric. 

Tota persona física o jurídica que desitgi explotar una xarxa pública de 

telecomunicacions quedarà inclosa en el registro d‟operadors. Aquesta persona  

tindrà que donar-se d‟alta com operador donant a conèixer les seves dades 

personals i una direcció de coreu a la qual rebran qualsevol notificació de forma 

domiciliaria. La llicència adquirida com operador no es permanent i te una duració 

màxima de 3 anys. L‟operador interessat a continuar amb la seu deure tindrà que  

renovar la seva llicencia i ajustar-se al marc legal existent a la data al adquirir la 

nova llicencia. 

2. Propagació WiMax  
 
Hi han varies tecnologies disponibles actualment per enllaços inalàmbrics fixos de 
banda ampla que únicament poden donar cobertura per línia de vista (LOS), la 
tecnologia WiMAX ha sigut optimitzada per proveir una excel·lent cobertura sense 
línia de vista (NLOS). Aquesta tecnologia permet la major cobertura de llarga 
distància fins els 50 Km en condicions LOS i cèl·lules de radio típiques fins a 8 Km 
dins de condiciones NLOS. 
 
2.1 Conceptes Generals 
 
El medi ràdio o espectre és un recurs limitat regulat per les respectives entitats 
governamentals. Aquestes s‟encarreguen d‟assignar segments d‟aquest espectre 
anomenades bandes de freqüència i regular les transmissions dins de cada 
segment en funció de l‟aplicació a la que es destina. Aquestes bandes de 
freqüència les podem dividir en dos grans grups: 
 
Bandes freqüencials sense llicència: En aquestes bandes es permet la lliure 
transmissió per part de qualsevol usuari sempre que estigui dins els límits de 
radiació establerts. En aquesta llibertat d‟ús radica el seu major inconvenient, 
estan exposades a les interferències d‟altres transmissions però no es una banda 
molt utilitzada en l‟actualitat. 
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Bandes freqüencials amb llicència: Aquestes bandes esdevenen propietàries previ 
pagament a l‟entitat reguladora. La gran avantatge que presenten és el fet que es 
garanteix l‟exclusivitat d‟ús i per tant l‟efecte advers de les interferències. 
 
El fet de que cada govern en reguli el seu ús limita molt la compatibilitat d‟ús entre 
equips. Així doncs WiMAX contempla l‟ús de tots dos tipus de bandes freqüencials 
amb diferents configuracions per cada cas a fi de facilitar la difusió d‟aquesta 
tecnologia. No obstant, paral·lelament es procura una coordinació entre els 
diferents països, encapçalada per l‟entitat WiMAX Forum, per assegurar el màxim 
possible la compatibilitat entre els terminals. 
 
2.1.1 Pèrdues per propagació 
 
 
Las perdudes per propagació son degut a la distància; lògicament contra més 
distància hi hagi entre l‟emissor y el receptor, més pèrdues per propagació. 
Aquestes pèrdues son proporcionals a la distància recorreguda, per això a la 
formula de sota es representa amb una línia recta. Els models de propagació 
tenen com objectiu calcular el valor mig de la atenuació del canal radio. Els models 
de propagació teòrics como el d‟espai lliure i terra plana no solen ajustar-se bé a 
les característiques trobades en els entorns d‟aplicació dels sistemes de 
comunicacions. Els models de propagació solen ser una mescla de la aplicació de 
la teoria de propagació i de consideracions empíriques. Normalment tenen la 
següent formulació (single-slope model): 
 

 
 

Factor d‟atenuació o pendent de propagació 
Distancia de propagació en m. 

 
 
2.2 Sistemes LOS i NLOS 
 
El canal de radio de un sistema de comunicacions inalàmbric es descrit sovint com 
„amb línia de visió‟ (LOS) o „sense línia de visió‟ (NLOS). En un enllaç LOS, la 
senyal viatja a través d‟un camí directe i sense obstruccions des de el transmissor 
fins el receptor. Un enllaç LOS requereix que la major part de la primera zona de 
Fresnel estigui lliure d‟obstruccions (figura 5). Si no es compleix aquest 
requeriment existirà una reducció significativa de la intensitat de senyal. La zona 
de buidat de Fresnel requerida depèn de la freqüència d‟operació i de la distancia 
entre transmissor i localitats receptores. Per establir les zones de Fresnel, primer 
devem determinar la línia de visió de RF LOS, que en terminis simples es una línia 
recta entre la antena transmissora i la receptora. Ara la zona que envolta el RF 
LOS es la zona de Fresnel. El radi de la secció transversal de la primera zona de 
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Fresnel te el seu màxim en el centro del enllaç. La fórmula genèrica de càlcul del 
radi es: 
 

 
 
rn = radi de l‟enèsima zona de Fresnel. 
d1 = distància des de el transmissor al objecte en km. 
d2 = distància des de el objecte al receptor en km. 
d = distància total del enllaç en km. 
f = freqüència en MHz. 
 

 
Figura 5. Zona de Fresnel LOS 

 
En un enllaç NLOS (Figura 6), el senyal aconsegueix al receptor per mitjà de 
reflexions, difraccions i dispersions. Els senyals que aconsegueixen al receptor 
consisteixen en components del camí directe, camins reflectits múltiples, energia 
de dispersió i camins de propagació per difracció. Aquests senyals posseeixen 
diferents retards, atenuacions, polaritzacions i estabilitat relatives al camí directe. 
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Figura 6. Zona de Fresnel NLOS 

 
 
El fenomen de camins múltiples pot també causar el canvi de la polarització del 
senyal. D'aquesta manera usar polarització per a re-utilitzar freqüències, com és 
realitzat normalment en els sistemes LOS, pot ser problemàtic per als sistemes 
NLOS. La manera en què els sistemes de radio usen aquests senyals de múltiples 
camins com un avantatge, és la clau per proveir servei en aplicacions NLOS. Un 
producte que merament incrementa la potència per penetrar obstruccions (de 
vegades anomenat „proper a la línia de visió‟) no és una tecnologia NLOS posat 
que aquest enfocament encara compta amb un camí directe fort sense l'ús directe 
d'energia present en senyals indirectes. 
 
Ambdues condicions de cobertura, LOS i NLOS són governades per les 
característiques de propagació del medi ambient, la pèrdua del camí i el 
pressupost de l'enllaç de ràdio. Existeixen severs avantatges que fan les 
aplicacions NLOS molt desitjables. Per exemple, projectes molt estrictes i 
restriccions d'altura d'antenes que sovint no permeten a la mateixa estar 
posicionada per LOS. Per a desplegaments cel·lulars contigus de gran escala, on 
el repetit ús de freqüència és crític, baixar l'antena és avantatjós per disminuir la 
interferència cocanal entre cel·les adjacents. Això força sovint l'operació de les 
radio bases en condicions NLOS. Els sistemes LOS no poden reduir l'altura 
d'antena perquè fent-ho pot impactar en la línia de vista directa de l'equip d'abonat 
(CPE) a l'estació base (Figura 7). La tecnologia NLOS també redueix les despeses 
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d'instal·lació de l'equipament d'abonat (CPE) fent la instal·lació una realitat i 
facilitant l'adequada ubicació d'aquests equips. La tecnologia també redueix la 
necessitat d'un lloc a priori de la instal·lació millorant la precisió de les eines de 
planificació de NLOS. 

 
Figura 7. Ubicació del equipo d‟abonat per LOS i NLOS. 

 
 
2.2.1 Solucions NLOS 
 
La tecnologia WiMAX soluciona o disminueix els problemes resultants de les 
condicions NLOS utilitzant: 
- Tecnologia OFDM 
- Sub-Canalització 
- Antenes Direccionals 
- Diversitat de Transmissió/Recepció 
- Modulació Adaptativa 
- Control de Potència 
 
2.3 Mecanismes escalabilitat  
 
En el desplegament d‟una xarxa inalàmbrica ja sigui IEEE 802.16 o basada en 
qualsevol altre tecnologia, és imprescindible l‟existència de mecanismes 
d‟escalabilitat que permetin anar assolint l‟increment en la demanda de tràfic així 
com l‟extensió de la zona de cobertura. En els següents punts es descriuen alguns 
dels mecanismes utilitzats per proporcionar un bon nivell d‟escalabilitat. 
 
2.3.1 Sectorització 
 
El procés de sectorització consisteix en subdividir la cel·la de cobertura de tal 
manera que tornem ha assignar els canals disponibles dins aquestes noves 
divisions anomenades sectors. Fent ús d‟aquesta tècnica s‟aconsegueix disminuir 
el nombre d‟interferents, augmentant així la SNR i per tant la capacitat del sistema. 
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En el cas de la geometria hexagonal algunes de les configuracions més comuns 
s‟obtenen amb antenes de 60º, 120º i 360º de tal manera que aconseguim un 
nombre d‟interferents corresponents a la primera corona de 2, 4 i 6 
respectivament. En el procés inicial de planificació cel·lular s‟ha de considerar l‟ús 
de la sectorització d‟antenes com a mecanisme clau per incrementar la capacitat 
del sistema. Per tant, el creixement de la xarxa es pot plantejar com un problema 
en l‟optimització dels emplaçaments existents per les estacions base. 
 
2.3.2 OFDM 
 
En termes generals, la OFDM es basa en dividir el canal de comunicacions en el  
domini de la freqüència en varis canals més petits, en cadascun dels quals es  
transmet una subportadora. Cada una de les N subportadores que es transmet en  
els N subcanals deuen ser ortogonals entre  sí, d‟aquesta manera es permet el  
solapament de les mateixes sense que això provoqui interferències.  
 
La informació que s‟envia és multiplexada en les subportadores i es transmet  
llavors de forma paral·lela, per tant, ara en lloc d‟enviar una portadora que utilitzi  
tot l‟ample de banda disponible, s‟envien vàries subportadores amb un ample de  
banda N vegades menor. Aquesta tècnica permet un millor aprofitament de l‟ample  
de banda del canal gràcies a que les subportadores es poden solapar, evitant  
d‟aquesta manera bandes de guarda. 
 

  
Figura 8. Comparació espectral entre FDM i OFDM 

 
La figura anterior  (Figura. 8) proporciona una idea de la quantitat de portadores 
que  s‟envien en un determinat ample de banda utilitzant FDM i OFDM, és 
interessant  observar com usant OFDM la quantitat augmenta considerablement. 
 
OFDM és un esquema de modulació en el qual els símbols són transmesos en  
paral·lel utilitzant un número considerable de subportadores ortogonals. Un bloc 
de  N símbols es transmet en sèrie en Ts segons cadascú i es converteix en un 

bloc  de N símbols en paral·lel que es transmeten en  T= n ⋅ Ts  segons cadascú  
(Figura 9).   
 
Els símbols tenen llavors una duració N vegades major permetent així reduir la  
interferència intersimbòlica (en anglès Inter Symbol Interference –ISI-), això es deu  
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a que al tenir símbols més grans, el percentatge d‟afectació d‟un símbol per un  
adjacent és menor. A cadascú dels símbols el correspon modular una de les N 
subportadores, és a dir, en cas de tenir N símbols calen N subportadores, cada  
una de les quals deu estar separada 1/T Hz (per mantenir l‟ortogonalitat). 

 
Figura. 9 Transformació dels símbols 

 
La tecnologia OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) proveeix d'un 
mitjà eficient per superar els desafiaments de la propagació NLOS. La forma d'ona 
WiMAX OFDM ofereix l'avantatge de possibilitar l'operació amb un gran retard de 
dispersió característic dels ambients NLOS. Mitjançant la virtut dels símbols de 
temps OFDM i l'ús dels prefixos cíclics, l'ona OFDM elimina els problemes de la 
interferència Intersimbòlica (ISI) i la complexitat de la equalització adaptativa. Ja 
que el senyal OFDM està composta de múltiples portadores ortogonals, el fading 
selectiu és localitzat en subportadores que són relativament fàcils d'equalitzar. Un 
exemple és mostrat en la següent figura (Figura 10) com una comparació entre un 
senyal OFDM i un senyal de portadora simple, amb la informació sent enviada en 
paral·lel per OFDM i en sèrie per la portadora simple. 
 

 
Figura 10 OFDM vs. Portadora Simple. Dades sèrie convertits en Símbols 
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L'habilitat de superar la dispersió de retard, l'efecte multicamins, i la ISI en una 
manera eficient, permet tenir majors taxes de transferències i és molt més senzill 
equalitzar les portadores individuals de OFDM que equalitzar un senyal de 
portadora simple més extensa. 
 
 

 
Figura 11 Senyals Rebudes OFDM i Portadora Simple. L‟àrea de punts 

representa l‟espectre emès. L‟àrea sòlida es l‟entrada del receptor. 
 
 
Una característica del OFDM, és el superar els problemes de propagació que 
presenta el NLOS. Els senyals OFDM tenen l'avantatge de ser capaços d'operar 
amb retards de la propagació en els entorns NLOS. A més de tenir aquesta 
capacitat, un avantatge molt important és que és més senzill modular senyals 
portadores individuals (Figura 11) OFDM que modular una simple portadora 
eixamplada. 
 
Per totes aquestes raons els estàndards internacionals recents com aquells fixats 
pel IEEE 802.16, ETSI BRAN i ETRI, han establert el OFDM com a tecnologia 
d'elecció preferida. 
 
L‟esquema de transmissió d‟un emissor (figura 12) i d‟un receptor (figura 13) seria 
els següents: 
 

 
Figura 12. Esquema del transmissor 
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Les funcions a nivell de bit que afecten el transmissor són:  
•  FEC Coder (Scrambling, Codificació convolucional)  
•  Interlaving 
•  Mapping (Mapeig dels bits segons el mapa de modulació a utilitzar)  
 
 

 
Figura 13. Esquem receptor 

 
Les que afecten el receptor són:  
•  Demapping (Desmapeig dels bits segons el mapa de desmodulació a  utilitzar)  
•  Deinterleaving  
•  FEC Decoder (Descrambling, Viterbi) 
 
 
2.3.3 Esquemes de modulació adaptatius 
 
Els esquemes de modulació adaptativa(Figura 14) permeten ajustar l‟esquema de 
modulació i codificació segons les condicions de l‟enllaç entre la BS(Estació base) 
i les SSs(Unitats Subscriptores). D‟aquesta manera s‟aconsegueix que la 
modulació utilitzada entre els equips sigui òptima i per tant millorar l‟eficiència del 
sistema comparada amb el cas d‟utilitzar una única modulació al llarg de tota la 
cel·la adaptada a les condicions més desfavorables que permet el sistema. 
L‟objectiu d‟aquesta tècnica és utilitzar modulacions més eficients, i per tant menys 
robustes, en les zones més properes a la BS on la SNR és millor. A mesura que 
ens allunyem de la BS es canvia a modulacions més robustes i per tant menys 
ràpides millorant d‟aquesta manera l‟abast. 
 



 

 11 

 
Figura 14. Cobertura amb modulació adaptativa 

 
L‟estàndard IEEE 802.16e contempla l‟ús de les modulacions adaptatives QPSK, 
16 QAM i 64 QAM tant pel DL com pel UL. A continuació es presenta una taula 
(Taula1) detallada de les modulacions amb codificació CTC juntament amb els 
valors de SNR mínims necessaris en recepció per un canal AWGN. 
 

 
Taula 1. Modulacions i SNR mínimes segons 

 
2.4 Topologia  
 

Es pot parlar de tres tipus de topologies de xarxa basades en nodes: 
 
• Punt a punt 
• Punt a multipunt 
• Multipunt a multipunt (Malla o Mesh) 
 
Dins de WiMAX, a dia d'avui, es contemplen infraestructures punt a punt (per 
backhauls o radioenllaços) i punt a multipunt (accés a última milla, ...). Encara que 
es contempla la possibilitat d'una vegada aprovat l'estàndard ampliar-ho per 
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recollir els avantatges de les mesh networks. En els següents apartats es recullen 
les diferents topologies utilitzades a les xarxes sense fils. 
 
 
2.4.1 Elements de xarxa 
 
Es defineixen dos tipus d'equips en un sistema WiMAX: l'equip d'usuari i 
l'estació base. Equip d'usuari SS (Subscriber Station) o CPE (Customer Permises 
Equipment), és el que incorpora les funcions del receptor identificades en 
l'estàndard 802.16 de manera que proporciona connectivitat amb l'estació base 
(BS). Existeixen diversos tipus d'equips, des de l'equip instal·lat a l'interior de 
l'edifici acte instal·lable, fins a l'equip que requereix antena exterior. Pot disposar 
de interfícies de comunicació compatibles amb els sistemes PC (USB o Ethernet). 
 
L'estació base BS (Base Station) realitza les funcions de Tx identificades en 
l'estàndard 802.16 i a més de proporcionar connectivitat a les estacionis client, 
també proporciona els mecanismes de control i gestió. Les estació base disposa 
d'elements de transport per connectar-se a la xarxa (corenetwork). 
 
2.4.2 Topologia PtP 
 
A la topologia punt a punt (Figura 15 ) es poden identificar els dos elements que es 
comuniquen entre ells (transmissor i receptor). L'estàndard defineix aquesta 
tipologia com una variant de la topologia punt a multipunt. 
 
 
 

 
 

Figura 15. Esquema de xarxa a l‟arquitectura PTP 
 
2.4.3 Topologia PtMP 
 
En l‟arquitectura punt-multipunt (PtMP) un enllaç IEEE 802.16 s‟estableix a partir 
d‟una estació base (BS) central i un conjunt d‟antenes sectorials. Dintre d‟un sector 
i per una determinada freqüència, totes les estacions d‟usuari (SS) reben la 
mateixa transmissió o parts de la mateixa (Figura 16). La BS és l‟únic transmissor 
que opera en aquesta direcció de forma que no necessita cap tipus de coordinació 
amb altres estacions, excepte quan el duplexat de la informació és temporal (TDD) 
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i s‟ha de distribuir el temps entre els dos sentits de l‟enllaç: uplink (UL) i downlink 
(DL). 
 
Les transmissions en l‟enllaç de DL acostumen a ser “broadcast” de forma que les 
estacions subscriptores reben tota la informació i seleccionen aquella que va 
dirigida a aquestes. No obstant, existeixen mecanismes per permetre que les 
estacions d‟usuari rebin porcions concretes dintre de la trama de downlink. En 
l‟enllaç d‟UL, les estacions subscriptores comparteixen el canal mitjançant 
mecanismes de gestió de demanda.  
 

 
Figura 16. Configuració d‟una xarxa punt-multipunt (PtMP) 

 
 
2.4.4 Topologia Mesh 
 
Com a alternativa a la topologia PMP, l'estàndard especifica la topologia Mesh 
(Figura 17), en la qual una SS es pot connectar a una o més SS intermediàries, 
fins a aconseguir la BS. En aquest últim cas es tracta d'una xarxa multi-salt, que 
representa una possibilitat interessant per estendre l'àrea total de cobertura de la 
xarxa sense necessitat d'un augment significatiu de BS, la qual cosa representa 
una reducció representativa de costos, ja que el cost de les SS és molt inferior al 
d'una BS. 
 
Aquestes xarxes es caracteritzen perquè cada node d'usuari està connectat i les 
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comunicacions es realitzen a través dels nodes. Aquestes xarxes aprenen 
automàticament i mantenen configuracions en camins dinàmics. Aquest tipus de 
xarxes estan sent utilitzades en tecnologies Wi-Fi, estant contemplades en 
l'estàndard 802.11s. Aquest tipus de xarxes rep també el nom de multi-salt. 
 
A les xarxes mesh, els nodes actuen com routers, que s'instal·len sobre un 
superfície extensa. Cada node transmet un senyal de baixa potència, per 
aconseguir als nodes veïns, que al seu torn reenvien el senyal. Aquestes xarxes 
permeten adaptar-se als canvis de topologia, ja que es poden incorporar nodes o 
eliminar. 
 
 

 
Figura 17. Esquema d‟una topologia Mesh 

 

3. Tecnologia WiMax 
 
Alhora de planificar una xarxa és necessari conèixer els conceptes bàsics sobre el 
funcionament de la tecnologia que es vol desplegar. En aquest capítol 
s‟introdueixen aquests conceptes pel cas de la tecnologia WiMAX referents als 
estàndards IEEE 802.16-2004 i IEEE 802.16e. Inicialment s‟introdueixen la teoria 
vinculada a la capa física i posteriorment es procedeix anàlogament amb la capa 
MAC. 
 
3.1 Estructura de l’estàndard IEEE 802.16 
 
L‟estàndard IEEE 802.16-2004 i la seva correcció IEEE 802.16e són 
especificacions referents al model de la capa física (PHY) i de control d‟accés al 
medi (MAC) de la tecnologia WiMAX (Figura 18). 
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Figura 18. Model de referència de l‟estàndard IEEE 802.16 

 
3.1.1 Característiques de la capa física (PHY) 
 
En la capa física, el flux de dades està format per una seqüència de ràfegues 
d'igual longitud (Figura 19). Les maneres d'operació FDD (Frequency-division 

duplexing ) i TDD (Time-Division Duplex), es consideren tant com per Uplink (UL) i 

Downlink (DL). En la manera FDD, les subràfagues de UL i DL, són transmeses 
simultàniament i sense interferència, gràcies a que aquestes són transmeses a 
diferents freqüències. En la manera TDD, les subràfagues de UL i DL són 
transmeses de manera consecutiva. Es pot utilitzar 0.5, 1 o 2 mil·lisegons com a 
temps de ràfega. En aquesta manera les posicions de DL i UL poden variar.  
 

 
Figura 19. Seqüència de ràfegues 
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L'estàndard defineix quatre diferents variants per a la capa física PHY. 
 

WirelessMAN SC: Es tracta de la versió „single carrier‟ realitzada per a línia de 
visió directa (LOS) en la banda de freqüències de 10 a 66 GHz. Aquesta versió 
està enfocada per a aplicacions amb flexibilitat de configuració, ja que les antenes 
transmissora i receptora han de tenir vista directa (LOS) entre elles, una raó per la 
qual l'antena receptora ha de situar-se en llocs alts. 
 
 WirelessMAN Sca: Versió „single carrier‟ per a freqüències inferiors a 11 GHz . 
Comprèn un conjunt de funcionalitats per suportar operacions sense línia de vista 
directa (NLOS) com per exemple: modulació adaptativa, estimació i equalització 
de canal, múltiples esquemes de codificació, sistemes d'antenes adaptatives, 
tècniques de diversitat en transmissió, control de potència i ARQ (Automatic 
Repeat Request). 
 
 WirelessMAN OFDM 256 FFT:Projectada per a operacions sense línia de vista 
directa (NLOS) en bandes de freqüències inferiors a 11 GHz. Utilitza com a base 
la modulació ortogonal (OFDM). A més de les funcionalitats pròpies de l'estàndard 
WirelesMAN SCa, aquesta versió suporta topologies de xarxa tipus malla (mesh) i 
subcanalització en l'enllaç uplink, que representa una gran eina per a l'optimització 
en la cobertura del sistema. 
 
WirelessMAN OFDMA 2048 FFT: Suporta operacions NLOS en bandes de 
freqüències inferiors a 11 GHz, i múltiple accés denominat OFDMA (orthogonal 
frequency division multiple acces). Es tracta d'una extensió de la tècnica OFDM 
per permetre el compartiment del canal per múltiples usuaris. A més de les 
funcionalitats pròpies de la versió WirelesMAN SCa, suporta subcanalització en 
tots dos enllaços UL i DL. 
 
 
D'aquestes, les dues últimes són les convenients per usar en connexions NLOS, 
a causa de la simplicitat del procés de equalització per a senyals multiportadora. 
De les dues interfícies aèries basades en OFDM, la WirelessMAN OFDM de 256 
portadores és favorable hagut de que en el procés de càlcul de la transformada 
ràpida de fourier (FFT) es té una baixa relació o taxa entre la mitjana i el nivell 
màxim i es tenen requeriments menys estrictes per a la sincronització de 
freqüència, comparat amb l'altra OFDM. 
 
Les 256 subportadores estan assignades de la següent manera: 
192 són usades per a dades de l'usuari 
56 nuls per banda de guàrdia 
8 usades amb símbols pilots permanents 
 
3.1.2 Característiques de la capa MAC 
 
La capa Medium Access Control (MAC) s’encarrega de gestionar el tràfic d’usuari 
transmetent MAC SDUs als peers homòlegs a través de la capa física de ràdio. 
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Degut a que WiMAX va ser dissenyat pel proveïment de serveis broadband 
incloent veu, dades i vídeo es fa necessari la capacitat de proveir qualitat de servei 
(QoS). Per això, la capa MAC s’encarrega de reservar els recursos necessaris per 
un terminal depenent de les necessitats de capacitat i retard en base a l’aplicació. 
Degut a que la informació de reserva de recursos es transporta en missatges MAP 
al inici de cada trama, el scheduler (planificador) pot organitzar-los en funció de 
cada trama, permetent així adaptar-se a la naturalesa del tràfic a ràfegues. En els 
següents punts analitzarem els diferents overheads que s’afegeixen per la gestió 
del tràfic des de la capa MAC. 
 
3.1.3 Estructura de la capa MAC 
 
La capa MAC segons el model de capes del protocol es divideix en tres 
subcapes: 
 
Subcapa de Convergència (Convergence Sublayer) 
 
Subcapa Comú (Common Part Sublayer) 
 
Subcapa de Seguretat (Security Sublayer) 
 
Segons el model de capes, la capa MAC s’encarrega de rebre SDUs de capes 
superiors i encapsular-les per enviar-les a través del medi ràdio així com 
desencapsular les MAC PDUs provinents de la capa física per enviar-les a la capa 
superior. 
 
3.1.4 Les trames MAC 

 
Les MAC PDU són conegudes popularment com trames MAC(Figura 20). Aquesta 
trama està constituïda per tres camps dels quals tant el payload com el CRC 
(Comprovació Redundant Cíclica) són opcionals: 
 
El camp de Dades (Payload) presenta una longitud variable, de tal manera que 
permet encapsular protocols de capes superiors de manera transparent. En cas 
d’estar present pot contenir (però no obligatòriament): 
 
Subcapçaleres 
MAC SDUs de capes superiors 
Fragments de MAC SDU 
 

 
Figura 20. Trama MAC 
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3.1.5 Format de la capçalera MAC 

 
La capçalera MAC presenta dos formats possibles: 
 
Capçalera MAC Genèrica (GMH) 
Capçalera sense Payload: Tipus I i Tipus II 
 
3.1.5.1 Capçalera MAC Genèrica (GMH). 

 
Aquesta capçalera s’utilitza en trames MAC que contenen informació de gestió o 
de la subcapa de convergència (CS). La informació de la CS pot ser informació 
d’usuari o informació de gestió de capes superiors. Aquesta capçalera és la única 
utilitzada en la subtrama de downlink. Per millorar l’eficiència degut a l’overhead 
en determinats cassos, l’estàndard permet diferents mecanismes com 
l’assemblatge de paquets o el fraccionament d’aquests mitjançant les 
subcapçaleres. 
 
3.1.5.2 Capçalera sense Payload 

 
En aquest cas es defineixen dos tipus, ambdues d’ús exclusiu a la subtrama 
d’uplink. Tipus I i Tipus II. Aquestes trames només contenen el camp de capçalera 
i la seva longitud queda fixada a 6 Bytes, no obstant difereixen en els camps 
d’aquestes. Les funcions de les trames de Tipus I estan relacionades amb 
peticions d’ample de banda (BR),7 informes de SNR i peticions d’allotjament de 
CQICH. En canvi les trames de Tipus II s’utilitzen per determinats feedbacks 
necessaris en OFDMA com per exemple MIMO, AAS, etc... 
 
3.1.6 Mapeig del canal 

 
Donat que la configuració de la trama física OFDMA varia trama a trama, es fa 
necessari d’algun mecanisme perquè el receptor pugui accedir als continguts. Dins 
l’estàndard WiMAX aquests son els missatges DL-MAP pel canal de downlink i UL-
MAP pel d’uplink. 
 
3.1.6.1 Mapeig de downlink (DL- MAP) 
 
El DL-MAP és un missatge broadcast de gestió MAC que defineix els inicis de les 
ràfegues dins la subtrama de downlink i les transicions entre zones dins la trama 
en cas ser-hi presents. Per definir aquest punt es requereix una referència 
bidimensional (subcanal i símbol) mitjançant missatges de mapeig que poden tenir 
una longitud variable. El DL-MAP s’insereix amb la primera ràfega dins la 
subtrama física OFDMA immediatament desprès de la FCH. 

 
3.1.6.2 Mapeig de l’uplink (UL-MAP) 
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El UL-MAP és un missatge broadcast de gestió MAC que defineix tots els 
accessos dins la subtrama d’uplink de les estacions subscriptores. Al igual que el 
DL-MAP també té una longitud variable i s’ubica dins la subtrama de downlink 
immediatament després del DL-MAP. 
 
3.2 Ús de l'espectre 

 
Un dels principals obstacles per permetre accelerar el desplegament de 
sistemes d'accés sense fils per a entorns extensos és el cost de 
desplegament de la solució. Encara que en el cost total de les instal·lacions 
inclouen diversos factors (llicències, espai per a torretes, backhaul, etc.) és el 
cost dels equips el component principal. Per això, els proveïdors de 
servei i fabricadors involucrats en el WiMAX Forum presten un major interès. 
 
L'harmonització global o la disponibilitat uniforme d'espectre a tot el món 
és crucial per reduir el cost de l'equipament, ja que les ràdios són 
un component important en el cost total dels sistemes. Per maximitzar el 
rendiment del sistema radio i minimitzar els seus costos, les ràdios han de ser 
optimitzades per a les bandes de freqüència identificades com a interessants 
per a la seva utilització amb WiMAX, a un nombre menor de radiofreqüències 
necessàries per cobrir tot el planeta, és possible aconseguir una millor 
economia d'escala, resultant un menor cost de l'equipament i total del projecte. 

 
3.2.1 Banda de 3.5GHz 

 
Aquesta banda és un espectre llicenciat que està disponible en molts països 
d'Europa i Àsia. Aquesta banda té un ample de 300MHz per al rang de 3.3 a 
3.6GHz, ofereix gran flexibilitat per a un gran portador per als serveis de la WAN. 
cal destacar que en el Perú es troba disponible la banda de (3.4- 3.6)GHz per a 
serveis públics. 
 
3.2.2 Bandes de 5GHz U-NII & WRC 

 
L'O-NII (Unlicensed Nacional Information Infrastructure), té les tres majors bandes 
de freqüència: Bandes O-NII baixes i mitjanes (5150 – 5350 MHz), WRC (World 
Radio Conference) (5470 – 5725 MHz) i la banda superior O-NII/ISM (5725 – 5850 
MHz). WiFi opera en el rang de baixes i mitjanes. En el cas de WIMAX, està opera 
en el rang superior O-NII 5725 a 5850 MHz, perquè en aquesta banda hi ha pocs 
serveis que competeixin i puguin causar interferència, per la qual cosa s'espera 
que WIMAX es desenvolupi en aquesta banda no llicenciada. 
 
4. Disseny Xarxa  
 
La xarxa completa(Figura 21) del projecte està composada per molts elements que 
explicaré per parts. A la següent figura podem veure l‟estructura general de la 
xarxa.  On es veuen els elements per donar servei de internet i el servidor de VoIP 
que ens donarà servei de telefonia mitjançant la xarxa commutada bàsica. En el 



 

 20 

dibuix no es veuen els primaris de telefonia que ens donen servei a la xarxa 
commutada. 
 

 
Figura 21. Esquema general de la xarxa 

 
 
4.1 Elements Xarxa 
 
Els elements WiMAX: 
 
Es composa de dos radioenllaços, un punt a punt, i un punt a punt multipunt. A 
Camprodon tindrem una antena en el nostre local CPD, estarà ubicada al terrat, i  
estarà connectada amb l‟estructura de servers que tindrem a l‟edifici. A sobre d‟un 
pic a prop de Camprodon tindrem l‟altre antena, aquesta serà híbrida, tindrà un 
enllaç punt a punt amb l‟antena del nostre edifici i dos antenes direccionals multi 
punt per repartir la senyal per la vall. Dins de l‟edifici tindrem un cable que anirà de 
l‟antena PtP fins a un router Firewall, amb una connexió gigabit.  
 
A cada casa, establiment o edifici que vulgui servei hi haurà un receptor exterior i 
interior. El primer es un outdoor SS i el segon indoor SS.  
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En el cas dels ajuntaments tindrem la possibilitat de instal·lar AP als pobles, 
aquets es connectaran amb l‟estació PtMP i es validaran contra el nostre servidor 
Radius. 
 
Elements LAN: 
 
Per poder establir connexions entre els elements de la xarxa necessitem elements 
que ens l‟administrin. Per poder donar servei als usuaris necessitarem un servidor 
DHCP que proporcionarà IP‟s automàticament. Per resoldre els noms d‟internet 
utilitzarem el servidor de DNS de la companyia ISP, no el tindrem nosaltres degut 
a que el seu manteniment és laboriós, sempre actualitzant-se. Per fer més àgil la 
xarxa i utilitzar millor els recursos online instal·larem un servidor proxy que ens 
facilitarà aquesta feina. Per autentificar els usuaris wifi dels pobles, utilitzarem un 
servidor Radius amb seguretat, que es gestionarà paral·lelament amb els 
ajuntaments, bàsicament ells s‟encarregaran de proporcionar les credencials, que 
nosaltres li diguem, en els usuaris. Per comunicar-nos amb internet utilitzarem tres 
ADSL que ens proporciona el ISP, ONO. Amb aquestes ADSL el que fem es 
balancejar la càrrega de tràfic amb un router específic que ho fa, així tindrem un 
ample de banda sumat a les dos ADSL. En el nostre cas utilitzem ONO Empresas, 
que dona línies ADSL de 100Mbps cada una. Així que en la nostre LAN tindrem 
300Mbps per navegar per internet, en els millors dels casos. Per tindre una 
seguretat a la LAN el que fem es crear una DMZ, gràcies al Firewall router que ens 
intercomunica tots els elements de la xarxa. Aquest element ens crea una xarxa 
fora de la LAN d‟usuaris, on protegirem els servers de possibles intrusions.  
 
 
 
4.2 Configuració LAN 
 
La gestió de la LAN es pot fer gràcies a diferents protocols que ens faciliten les 
eines per fer-ho. En el nostre cas, utilitzem VLAN‟s per dividir la xarxa en nivells 
lògics que ens facilitaran i optimitzaran els recursos de la LAN. També utilitzarem 
el DHCP per proveir de direcció IP privada de manera automàtica als hosts que 
esdevinguin a la xarxa. Per optimitzar els recursos online gestionarem un proxy. I 
per proveir d‟IPs públiques a tots el usuaris de la xarxa utilitzarem NAT. 
 
 
4.2.1 VLAN   

 
Com a resposta als problemes generats en xarxes LAN (col·lisions, tràfic 
broadcast, mobilitat, etc) es va crear una xarxa amb agrupaments lògics 
independents del nivell físic, amb la qual cosa si un usuari es trobava en el pis un i 
havia de moure's al pis dos ja no tenia que tornar a configurar la maquina ni donar-
li una nova adreça IP del pis dos, sinó que ara era una acció automàtica. Les 
VLAN (Virtual Local Area Networks) formen grups lògics per definir els dominis de 
broadcast. D'aquesta forma existeix el domini dels vermells, on el broadcast que 
genera el vermell solament li afectés a aquest color i el broadcast que genera el 
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groc solament afectés a aquesta part de la xarxa. Encara que físicament estiguin 
connectades les maquines al mateix equip, lògicament pertanyeran a una VLAN 
diferent depenent de les seves aplicacions amb el que s'aconsegueix un esquema 
mes enfocat al negoci. Anteriorment existia la xarxa plana, on el broadcast es 
repetia en els ports i això provocava una situació critica. Ara amb les VLAN 
existeix una segmentació lògica o virtual.  
 
A la nostre xarxa tindrem diferents tipus de VLAN i seran configurades per IP, 
comentada més endavant. 
 

VLAN 1: Aquesta serà la xarxa lògica per defecte. 

 
VLAN 10: Aquesta serà definida pel tràfic que faran els diferents CPE(Unitats 
subscriptores) que contractin el servei. 
 
VLAN 20: Aquesta xarxa lògica serà únicament pels dispositius de la DMZ. Com 
son el Proxy,SIP,DHCP,Radius.  
 
VLAN 30: Aquesta serà pel wifi de Camprodon 
 
VLAN 40: Aquesta serà pel wifi de Vilallonga de Ter 
 
VLAN 50: Aquesta serà pel wifi de Llanars 
 
VLAN 60: Aquesta serà pel wifi de Sant Pau de Segúries 
 
Es fan distincions en el tràfic per VLAN perquè es necessari poder tindre un 
control sobre l‟ample de banda que sigui eficient. Si tenim dividit el tràfic en 
diferents VLAN podrem tindre un major control sobre la fiabilitat de la xarxa. Es fa 
una divisió lògica per IP degut a la gran flexibilitat que ens aporta i per les facilitats 
d‟administració que te. 
 
Existeixen dues classes de VLAN: implícites i explícites. Les implícites no 
necessiten canvis en el frame, doncs de la mateixa forma que reben informació la 
processen, exemple d'això són les VLAN basades en ports. En aquesta classe de 
VLAN l'usuari no modifica ni manipula el frame, ja que solament posseeix una 
marca i per tant el sistema es torna propietari. Les VLAN explícites si requereixen 
modificacions, addicions i canvis (MAC) al frame, per la qual cosa van treure els 
estàndards 802.1p i 802.1q, on es col·loquen certes etiquetes o banderes en el 
frame per manipular-ho. Les VLAN han de ser ràpides, basades en switchs perquè 
siguin interoperables totalment ,perquè els routers no donen la velocitat requerida, 
la seva informació haurà de viatjar a través del backbone i hauran de ser movibles, 
és a dir, que l'usuari no hagi de tornar a configurar la maquina cada vegada que es 
canviï de lloc.  
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4.2.1.1 VLAN per Port  
 
Aquest tipus és el més senzill ja que un grup de ports forma una VLAN, un port 
solament pot pertànyer a una VLAN, el problema es presenta quan es volen fer 
VLAN per MAC ja que la tasca és complexa. Aquí el port del switch pertany a una 
VLAN , per tant, si algú posseeix un servidor connectat a un port i aquest pertany a 
la VLAN groga , el servidor estarà en la VLAN groga.  
 
4.2.1.2 VLAN per MAC   
 
Es basa en MAC Address, per la qual cosa es realitza un mapatge perquè l'usuari 
pertanyi a una determinada VLAN. Òbviament dependrà de la política de creació. 
Aquest tipus de VLAN ofereix majors avantatges, però és complex perquè cal 
ficar-se amb les adreces MAC i si no es compta amb un programari que les 
administri, serà molt laboriós configurar cadascuna d'elles.  
  
4.2.1.3 VLAN per Protocol   
 

Assigna a un protocol una VLAN. El switch s‟encarrega depenent  del protocol per 
el qual vingui la trama derivar-lo a la VLAN corresponent (Taula 2). 

Protocolo VLAN 

IP 1 

IPX 2 

IPX 2 

IPX 2 

IP 1 

Taula 2. Possible escenari VLAN per protocol 

Les avantatges que aporta aquesta configuració son, la segmentació per protocol i 
una assignació dinàmica. Per contrari tenim problemes de rendiment i control de 
Broadcast. Per las cerques a les taules de pertinència es perd rendiment en la 
VLAN. No soporta protocols de nivell 2 ni dinàmics. 

 
4.2.1.4 VLAN per IP  
 
La VLAN basada en l'adreça de xarxa connecta subxarxes segons l'adreça IP 
d'origen dels datagrames. Aquest tipus de solució brinda gran flexibilitat, en la 
mesura en què la configuració dels commutadors canvia automàticament quan es 
mou una estació. En contrapartida, pot haver-hi una lleugera disminució del 
rendiment, ja que la informació continguda en els paquets ha d'analitzar-se 
detingudament. 
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4.2.1.5 VLAN definides pel usuari 
 

En aquesta política de VLAN es pot generar un patró de bits, per quan arribi el 
frame. Si els primers quatre bits són 1010 s'aniran a la VLAN 10, sense importar 
les característiques de l'usuari protocol, adreça MAC i port. Si l'usuari manifesta un 
altre patró de bits, llavors es traslladarà a la VLAN que li correspongui; aquí 
l'usuari defineix les VLAN.  
 
4.2.1.6 VLAN Binding   
 
Es conjuguen tres paràmetres o criteris per a l'assignació de VLAN: si l'usuari és 
del port x, llavors se li assignarà una VLAN corresponent. També pot ser port, 
protocol i adreça MAC, però l'important és cobrir els tres requisits prèviament 
establerts, ja que quan es compleixen aquestes tres condicions es col·loca a 
l'usuari en la VLAN assignada, però si algun d'ells no coincideix, llavors es rebutja 
l'entrada o es mana a una altra VLAN.  
 
4.2.1.7 VLAN per DHCP   
 
 
Aquí ja no és necessari proporcionar una adreça IP, sinó que quan l'usuari encén 
la computadora automàticament el DHCP pregunta al servidor perquè prengui 
l'adreça IP i amb base en aquesta acció assignar a l'usuari a la VLAN 
corresponent. Aquesta política de VLAN és de les últimes generacions. 
 
 
4.2.2 DHCP 
 

DHCP (sigla en anglès de Dynamic Host Configuration Protocol) és un protocol de 

xarxa que permet als clients d'una xarxa IP obtenir els seus paràmetres de 

configuració automàticament. Es tracta d'un protocol de tipus client/servidor en el 

qual generalment un servidor posseeix una llista d'adreces IP dinàmiques i les va 

assignant als clients conforme aquestes van estant lliures, sabent en tot moment 

qui ha estat en possessió d'aquesta IP, quant temps l'ha tingut i a qui la hi ha 

assignat després. 

 

4.2.2.1 Assignació d'adreces IP 

 

Cada adreça IP ha de configurar-se manualment en cada dispositiu i, si el 

dispositiu es mou a una altra subxarxa, s'ha de configurar una altra adreça IP 

diferent. El DHCP li permet a l'administrador supervisar i distribuir de forma 

centralitzada les adreces IP necessàries i, automàticament, assignar i enviar una 

nova IP si fos el cas en que el dispositiu és connectat en un lloc diferent de la 

xarxa. El protocol DHCP inclou tres mètodes d'assignació d'adreces IP: 
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Assignació manual o estàtica:  Assigna una adreça IP a una màquina 

determinada. Se sol utilitzar quan es vol controlar l'assignació d'adreça IP a cada 

client, i evitar, també, que es connectin clients no identificats. 

Assignació automàtica: Assigna una adreça IP de forma permanent a una màquina 

client la primera vegada que fa la sol·licitud al servidor DHCP i fins que el client 

l'allibera. Se sol utilitzar quan el nombre de clients no varia massa.  

Assignació dinàmica: L'únic mètode que permet la reutilització dinàmica de les 

adreces IP. L'administrador de la xarxa determina un rang d'adreces IP i cada 

dispositiu connectat a la xarxa està configurat per sol·licitar la seva adreça IP al 

servidor quan la targeta d'interfície de xarxa s'inicialitza. El procediment usa un 

concepte molt simple en un interval de temps controlable. Això facilita la 

instal·lació de noves màquines clients a la xarxa. En el nostre sistema utilitzarem 

aquest sistema i el rang d‟IPs estarà lligat a les VLAN‟s definides.  

 

A la xarxa de Camprodon el que farem es fixar les IP quan es vengui el producte a 

una llar, negoci o qui vulgui el servei, es a dir, ho farem d‟una manera manual. 

Això ho farem d‟aquesta manera per diferenciar els usuaris per donar-los el servei 

que han contractat. Així la IP d‟un usuari sempre serà la mateixa dins de la nostre 

LAN, aquesta IP també serà compartida pel telèfon IP. Per exemple si un usuari a 

contractat 2 Mbps i un altre 6Mbps la manera de diferenciar-los pel router serà la 

direcció IP de cadascun. Gràcies al QoS que ens proporciona el Broadband 

Router podem fer regles en les quals fixar a una IP un ample de banda fixe. El 

rang d‟IP, o topologia, que tindrà la xarxa es la següent: 

 

 Interface Direcció IP / Màscara 

BroadBand Router LAN 192.168.0.1 / 255.255.255.252 

Router Firewall LAN 192.168.0.2 / 255.255.255.252 

Taula 3. Configuració LAN Routers 

 

 Subxarxa Màscara Primer Host Últim Host Gateway 

VLAN 10 

 

128.168.0.0 255.255.0.0 128.168.10.1 128.168.20.1 128.168.0.1 

VLAN 20 

 

192.168.20.

0 

255.255.255

.0 

192.168.20.2 192.168.20.5 192.168.20.1 



 

 26 

VLAN 30 

 

128.168.0.0 255.255.0.0 128.168.30.1 128.168.30.255 128.168.0.1 

VLAN 40 

 

128.168.0.0 255.255.0.0 128.168.40.1 128.168.40.255 128.168.0.1 

VLAN 50 

 

128.168.0.0 255.255.0.0 128.168.50.1 128.168.50.255 128.168.0.1 

VLAN 60   

 

128.168.0.0 255.255.0.0 128.168.60.1 128.168.60.255 128.168.0.1 

Taula 4. Configuració VLAN per IP 

 

 
4.2.3 PROXY 
 
Un proxy, en una xarxa informàtica, és un programa o dispositiu que realitza una 
acció en representació d'un altre, això és, si una hipotètica màquina A sol·licita un 
recurs a una C, ho farà mitjançant una petició a B; C llavors no sabrà que la petició 
va procedir originalment de A. Aquesta situació estratègica de punt intermedi sol 
ser aprofitada per suportar una sèrie de funcionalitats: proporcionar caché, control 
d'accés, registre del tràfic, prohibir cert tipus de tràfic etcètera. La seva finalitat 
més habitual és la de servidor proxy, que consisteix a interceptar les connexions 
de xarxa que un client fa a un servidor de destinació, per diversos motius possibles 
com a seguretat, rendiment, anonimat, etc. Aquesta funció de servidor proxy pot 
ser realitzada per un programa o dispositiu.  
 
 
4.2.3.1 Característiques 
 
L'ús més comú del servidor proxy, és ser un ordinador que intercepta les 
connexions de xarxa que un client fa a un servidor de destinació. D'ells, el més 
famós és el servidor proxy web (comunament conegut solament com «proxy»). 
Intercepta la navegació dels clients per pàgines web, per diversos motius 
possibles: seguretat, rendiment, anonimat, etc. 
 
També existeixen proxys per a altres protocols, com el proxy de FTP. 
El proxy ARP pot fer de enrutador en una xarxa, ja que fa d'intermediari entre 
ordinadors. Proxy també és un patró de disseny amb el mateix esquema que el 
proxy de xarxa. Un component maquinari també pot actuar com a intermediari per 
a uns altres. Com es veu, proxy té un significat molt general, encara que sempre 
és sinònim d'intermediari. Quan un equip de la xarxa desitja accedir a una 
informació o recurs, és realment el proxy qui realitza la comunicació i a continuació 
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trasllada el resultat a l'equip inicial Hi ha dos tipus de proxys atenent a qui és el 
que vol implementar la política del proxy: 
 
Proxy local: En aquest cas el que vol implementar la política és el mateix que fa la 
petició. Per això se li crida local. Solen estar en la mateixa màquina que el client 
que fa les peticions. Són molt usats perquè el client pugui controlar el tràfic i pugui 
establir regles de filtrat que per exemple poden assegurar que no es revela 
informació privada. 
 
Proxy extern: El que vol implementar la política del proxy és una entitat externa. 
Per això se li crida extern. Se solen usar per implementar escorcolls, bloquejar 
continguts, control del tràfic, compartir IP, etc. 

 

4.2.3.2 Avantatges 

 

En general, els proxys fan possible: 

 

Control: només l'intermediari fa el treball real, per tant es poden limitar i restringir 

els drets dels usuaris, i donar permisos només al proxy. 

 

Estalvi: Només un dels usuaris ha d'estar preparat per fer el treball real. Amb estar 

preparat volem dir que és l'únic que necessita els recursos necessaris per fer 

aquesta funcionalitat. Exemples de recursos necessaris per fer la funció poden ser 

la capacitat i lògica de còmput o l'adreça de xarxa externa (IP). 

 

Velocitat: Si diversos clients van a demanar el mateix recurs, el proxy pot fer 

caché: guardar la resposta d'una petició per donar-la directament quan un altre 

usuari la demani. Així no ha de tornar a contactar amb la destinació, i acaba més 

ràpid. 

 

Filtrat: El proxy pot negar-se a respondre algunes peticions si detecta que estan 

prohibides. 

 

Modificació: Com a intermediari que és, un proxy pot falsificar informació, o 

modificar-la seguint un algorisme. 

 

Anonimat: Si tots els usuaris s'identifiquen com un només, és difícil que el recurs 

accedit pugui diferenciar-los. Però això pot ser dolent, per exemple quan cal fer 

necessàriament la identificació. 

 

4.2.3.3 Desavantatges 

 

En general, l'ús d'un intermediari pot provocar: 
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Abús: En estar disposat a rebre peticions de molts usuaris i respondre-les, és 

possible que faci algun treball que no toc. Per tant, ha de controlar qui té accés i 

qui no als seus serveis, cosa que normalment és molt difícil. 

 

Càrrega: Un proxy ha de fer el treball de molts usuaris. 

 

 

Intromissió: És un pas més entre origen i destinació, i alguns usuaris poden no 

voler passar pel proxy. I menys si fa de “caché” i guarda còpies de les dades. 

 

Incoherència: Si fa de “caché”, és possible que s'equivoqui i doni una resposta 

antiga quan hi ha una més recent en el recurs de destinació. En realitat aquest 

problema no existeix amb els servidors proxy actuals, ja que es connecten amb el 

servidor remot per comprovar que la versió que té en “caché” segueix sent la 

mateixa que l'existent en el servidor remot. 

 

Irregularitat: El fet que el proxy representi a més d'un usuari dóna problemes en 

molts escenaris, en concret els que pressuposen una comunicació directa entre 1 

emissor i 1 receptor (com TCP/IP). 

 
 

4.2.4 NAT 

 
Per solucionar el problema del dèficit de IPs Privades, utilitzarem NAT. Aquest 
permet connectar diversos PCs d'una mateixa subxarxa a Internet, utilitzant una o 
varies adreces IPs públiques per a això. NAT s'aprofita de les característiques de 
TCP/IP, que permeten a un PC mantenir diverses connexions simultànies amb un 
mateix servidor remot. Això és possible gràcies als camps de les capçaleres que 
defineixen unívocament cada connexió, aquests són: adreça origen, port origen, 
adreça destí i port destí. Les adreces identifiquen els equips de cada extrem i els 
ports cada connexió entre ells. Com volem utilitzar tres adreces públiques, amb 
tres mòdems d‟ONO, aquestes s'assignen a l'equip que implementa NAT (d'ara 
endavant broadband router), mentre que els ordinadors de la subxarxa posseeixen 
adreces privades aquestes últimes només són vàlides per identificar a l'ordinador 
en l'àmbit de la subxarxa. El broadband router multiplexa el tràfic de la subxarxa i 
ho presenta a Internet com si hagués estat generat tot per una mateixa màquina. 
Això s'aconsegueix substituint cada adreça origen privada de les capçaleres dels 
paquets IP per l'adreça pública, per tant tots els paquets de sortida tindran la 
mateixa adreça origen. Per poder identificar llavors cada tràfic dels diferents 
ordinadors, s'utilitza el nombre de port de cada connexió. Com aquests han de ser 
únics, el broadband router s'encarrega també de realitzar una conversió de ports 
(NAPT, Network Address Port Translation). Per fer tot això, el broadband router ha 
de mantenir una taula amb l'adreça i port real de la màquina, el nombre de port 
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que se li ha assignat, i adreça i port destino. D'aquesta forma el broadband router 
pot lliurar els paquets de tornada als ordinadors corresponents. Resumint, els 
paquets de tornada contindran tots la mateixa adreça destí, però amb diferent 
nombre de port que serà el que identifiqui a cada connexió i el broadband router  
sàpiga així a qui manar-ho. 
 
El NAT dinàmic està dissenyat per mapejar una adreça IP privada a una adreça 
pública d'entre un pool d'adreces públiques ja establert. És a dir, qualsevol adreça 
IP pública d'aquest pool s'assigna a un Host de la xarxa interna. 
 
1) Primer definim un pool d'adreces (les adreces públiques que ens assigni nostre 
ISP ONO) 
 
2) Creem una llista d'accés Standard que permeti les adreces internes que s'han 
de traduir. 
 
3) Configurem la NAT dinàmica basada en l'adreça d'origen especificant la llista 
d'accés definida en el pas anterior. 
 
 

4.3 Configuració WAN 

 
Per interconnectar les tres ADSL amb la nostre xarxa utilitzem el Broadband 
router, aquest suma els tres fluxos de dades i els fusiona en un de sol. Això ho pot 
fer gràcies al balanceig de càrrega i aquest es pot configurar de diferents formes. 
Segons el contracte que els usuaris demanin, tindran una prioritat o una altre i es 
aquí on definim el tràfic segons la destinació.  
 
El balanceig de càrrega és una funció del IOS, i està disponible en totes les 
plataformes de routing. És part del procés de forwarding i s'activa automàticament 
si la taula de routing té trajectòries múltiples cap a la destinació. Es basa en els 
protocols estàndard de routing, tals com RIP, RIPv2, EIGRP, IGRP, OSPF; o es 
deriva de les rutes estàtiques i els mecanismes de reexpedició de paquets 
configurats. Li permet a un router usar múltiples camins a una destinació quan 
reenvia paquets. 
 
Quan un router coneix múltiples rutes a una destinació per mitjà de processos de 
routing, instal·la la ruta amb la distància administrativa més baixa en la taula de 
routing. 
 
Distàncies Administratives per Default 
 
Connected: 0 
Static: 1 
eBGP: 20 
EIGRP (internal): 90 
IGRP: 100 
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OSPF: 110 
IS-IS: 115 
RIP: 120 
EIGRP (external): 170 
 
iBGP: 200 
EIGRP summary route: 5 
 
 
De vegades el router ha de seleccionar una ruta entre varies que va aprendre pel 
mateix procés amb la mateixa distància administrativa. En aquest cas, escull quin 
té el menor cost cap a la destinació. Cada procés de routing calcula els seus 
costos diferent i de vegades es requereix manipular-los per aconseguir el 
balanceig. 
 
Si el router rep diverses trajectòries amb la mateixa distància administrativa i cost 
cap a una destinació, el balanceig de càrregues pot ocórrer. El nombre de 
trajectòries utilitzades està limitat pel nombre d'entrades que el protocol de routing  
posa en la taula de routnig. Quatre entrades en el default in IOS per a la majoria 
dels protocols de routnig, a excepció de BGP, on el default és una entrada. El 
màxim a configurar és 6. 
 
Podem configurar el balanceig perquè treballi per destinació o per paquet.  
El balanceig per destinació significa que el router distribueix els paquets basat en 
l'adreça de destinació. Donades dues trajectòries a la mateixa xarxa, tots els 
paquets per a la destinació1 a la xarxa aniran per la trajectòria1; tots els paquets 
cap a la destinació2 aniran per la trajectòria2. Això preserva l'ordre dels paquets, 
amb el risc potencial de no fer ús dels enllaços de manera desigual. Si un host rep 
la majoria del tràfic, tots els paquets aniran per aquest enllaç, la qual cosa deixa 
l'ample de banda d'altres enllaços sense ús. Un nombre gran d'adreces de 
destinació porta a usos més equilibrats dels enllaços. Per aconseguir un millor 
equilibri, podem utilitzar el IOS per construir una entrada de cache de rutes per a 
cada adreça de destinació, en lloc de cada xarxa de destinació, com és el cas 
quan només existeix una trajectòria. Per aquest motiu el tràfic per a diferents hosts 
dins de la mateixa xarxa de destinació pugui usar diferents trajectòries per arribar 
a la seva destinació. El desavantatge és que aquest procés és altament 
demandant pels routers de core backbone, ja que els requeriments de procés i 
memòria per mantenir el “caché” són molt pesats. 
 
El balanceig per paquet significa que el router envia un paquet a la xarxa de 
destinació1 per la trajectòria1, el següent paquet, que podria ser també per a la 
xarxa de destinació1, serà enviat per la trajectòria2, i així. Aquest mètode fa un ús 
més equilibrat dels enllaços, però té el risc potencial que els paquets arribin en un 
ordre diferent al que van ser enviats. Per al balanceig per paquet, el procés de 
reexpedició (forwarding) determina la interface de sortida per a cada paquet 
buscant en la taula de routing i escollint la interface menys utilitzada. Així 
s'assegura l'ús equilibrat dels enllaços, però és una tasca molt intensiva per al 
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processador que impacta sobre l'acompliment general del forwarding. Aquesta 
forma de balanceig no és recomanable per a interfases d'alta velocitat. 
 
El mètode a escollir, per destí o per paquet, depèn del tipus de commutació 
utilitzada per als paquets d'IP.  
 
 

4.3.1 RIP 

 

El protocol RIP es basa en un algorisme d‟encaminament de vector distància, 
l‟algorisme de Bellman-Ford, que determina el camí més curt (en termes de 
número de salts) entre origen i destí. Per defecte el cost d‟un camí (mètrica) és 
equivalent al número de salts, però és possible utilitzar altres pesos, assignant un 
valor diferent a 1 a cada enllaç. En qualsevol cas, el cost màxim que fixa el 
protocol RIP per a un camí és 15 i, per tant, el diàmetre màxim d‟una xarxa que 
utilitza el protocol RIP és de 15 salts. Un cost 16 representa una xarxa no 
accessible. 
 
Un router RIP sempre es queda amb la ruta de menor número de salts per arribar 
a un destí, excepte en el cas que li arribi una ruta a un destí per la mateixa 
interfície que figura a la seva taula d‟encaminament però amb una mètrica més 
gran (això indica un canvi de topologia de la xarxa). 
 
Cada router transmet periòdicament tota la seva taula d‟encaminament als veïns 
(anunciant les xarxes a les quals sap arribar i el cost que li suposa fer-ho), i 
utilitzant aquesta informació, cada router executa l‟algorisme d‟encaminament per 
actualitzar la seva taula (és a dir, les rutes de la taula d‟encaminament només 
tenen vigència temporal). Si no es rep informació d‟un router durant un cert 
període de temps, s‟assumeix que l‟enllaç ha caigut. La informació sobre la xarxa 
de la que disposa cada node, és parcial, així doncs, és possible que es generin 
llaços si no s‟utilitzen mecanismes que els intentin evitar. 
 
El protocol RIP envia missatges d‟actualització de rutes a intervals regulars de 
temps (actualitzacions periòdiques) o bé quan detecta un canvi en la topologia de 
la xarxa (actualitzacions asíncrones). Si un router rep un missatge RIP que conté 
informació que suposa un canvi en una entrada de la taula d‟encaminament o que 
descriu una nova ruta, actualitza l‟entrada de la taula per reflectir-ho: incrementa la 
mètrica indicada a l‟actualització amb el valor de salt (cost) corresponent a l‟enllaç 
per on ha rebut el paquet i col·loca l‟adreça de l‟emissor com a següent salt (next 
hop). Els routers RIP només mantenen la millor ruta (la de menor valor de mètrica) 
cap a un determinat destí. Després d‟actualitzar la seva taula, si està activat el 
mecanisme d‟actualitzacions asíncrones (Triggered Updates), transmet 
immediatament missatges d‟actualització informant dels canvis als routers veïns. 
Aquestes actualitzacions asíncrones s‟envien independentment de les 
actualitzacions periòdiques i permeten minimitzar la probabilitat de crear llaços 
d‟encaminament alhora que redueixen el temps de convergència del protocol. 
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El protocol RIP és robust però de convergència lenta i no permet utilitzar 
paràmetres en temps real com a mètrica (retard, tràfic dels enllaços, ...). Treballa 
sobre el protocol de transport UDP i utilitza el port 520 per enviar i rebre els 
datagrames. Les taules d‟encaminament RIP contenen les entrades següents: 
 

- Direcció destí 
- Mètrica associada al destí 
- Direcció del router següent (next hop) 
- Bandera de canvi recent (per evitar actualitzacions ràpides) 
- Temporitzador d‟actualització de l‟entrada 

- Temporitzador d‟eliminació de l‟entrada 

 

 

 

 

4.3.2 IGRP 

 

Amb la creació de IGRP a principis dels vuitanta, Cisco Systems va ser la primera 

companyia a resoldre els problemes associats amb l'ús de RIP per fer „routing‟ de 

paquets entre routers interiors. IGRP determina la millor ruta a través d'una xarxa 

examinant l'ample de banda i la demora de les xarxes entre els routers. IGRP 

convergeix més ràpid que RIP,  per tant s'eviten els cicles de „routing‟ causats pel 

desacord entre routers sobre qual és el proper salt a ser pres. El IGRP no té 

limitació quant a comptador de salts. És utilitzat en xarxes de gran grandària, 

complexes i amb diversitat de topologies. 

 

Cisco va llançar també una nova versió de IGRP per manipular xarxes d'alt 

creixement. Aquesta nova versió és coneguda com EIGRP (Enhanced IGRP) i 

combina la facilitat d'ús dels protocols de „routing‟ de vector de distància tradicional 

amb les capacitats de „prerouting‟ ràpid dels protocols estat de l'enllaç. 

 

És un protocol de „routing‟ entre gateways, les seves principals funcions són: 

 

Un „routing‟ estable fins i tot en xarxes molt grans o complexes. No deuen ocórrer 

bucles. Resposta ràpida als canvis en topologia de la xarxa. No deu usar mes 

ample de banda mes que el necessari per a la seva tasca. Maneja "Múltiples tipus 

de servei", amb un sol conjunt de informació. Durant els últims anys el „routing‟ 

s'ha convertit en un problema. El creixement de la xarxa i la expansió d'aquesta en 

els seus limitis han donat lloc a un sistema de xarxes que aquesta mes enllà de les 

nostres capacitats de manejar. IGRP és una eina dissenyada per ajudar a 

solucionar aquest problema . És un protocol pensat per a l'ús dins d'un sol conjunt 

de xarxes, tals conjunts de xarxes són connectats pel gateway extern. 
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IGRP té algunes semblances a protocols mes vells tals com RIP de Xerox. La 

diferència d'aquests protocols és que estan dissenyats per a xarxes mes grans i 

complexes. 

 

 

 

4.3.3 OPSF 

 

El protocol OSPF es va desenvolupar com a resposta a la necessitat d‟introduir  a 
la comunitat d‟Internet un protocol no propietari d‟altes funcionalitats per a la  
família TCP/IP, que suportés xarxes grans i escalables que RIP no pot afrontar.  
L‟IETF el va desenvolupar l‟any 1988, però no es va formalitzar fins l‟any 1991. La 
versió més recent és la versió 2 (descrita al RFC2328).  Comparat amb altres 
protocols interiors, com el RIP,  l‟OSPF presenta els següents avantatges:  

• No té limitacions pel que fa a les dimensions de la xarxa on s‟utilitzin (el protocol 
RIP està limitat a un màxim de 15 salts).  

• Permet utilitzar màscares de longitud variable (VLSM, Variable Length Subnet 
Masks) i per tant, admet la definició de subxarxes. Cal dir que el protocol RIPv2 ja 
contempla aquesta funcionalitat.  

• Les taules d‟encaminament només es transmeten a l‟inici (quan s‟arranquen els 
encaminadors), quan  es produeix algun canvi i cada mitja hora, per assegurar la 
correcta integritat de la informació. Per tant, no consumeix tant ample de banda 
con el protocol RIP on la transmissió de la informació d‟encaminament és 
periòdica (cada 30 segons per defecte).  

• Presenta una millor convergència que RIP, ja que els canvis es notifiquen a tots 
els nodes de la xarxa mitjançant inundació i, en paral·lel, es calculen les taules. En 
el cas de RIP la convergència és lenta a causa de les temporitzacions i perquè les 
modificacions no es realitzen immediatament.  

• Utilitza un valor de cost com a mètrica per seleccionar les rutes. El protocol RIP 
pren decisions d‟encaminament en funció del nombre de salts (vector distància), 
independentment de la càrrega de la xarxa, de l‟ample de banda o del retard. En 
canvi, l‟OSPF utilitza un valor de cost configurable (vector distància).  

• Permet la divisió de la xarxa en àrees amb l‟objectiu de reduir la transmissió 
d‟informació d‟encaminament  a tota la xarxa. La separació en àrees implica la 
necessitat de definir encaminament jeràrquic.  

L‟OSPF és un protocol basat en un algorisme d‟estat d‟enllaç. L‟estat d‟enllaç es 
transmet mitjançant LSAs (Link State Advertiments) que constitueixen una 
descripció completa de tota la xarxa i que els encaminadors s‟intercanvien amb 
l‟objectiu de confeccionar una base de dades global de la xarxa. Amb aquesta 
base de dades obtenen un mapa complert de la xarxa i sobre ell calculen les rutes 
òptimes cap a cada destí utilitzant l‟algorisme de Dijkstra. Existeixen diferents tipus 
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de LSAs depenent de la part de la xarxa que es descrigui. En xarxes grans, les 
dimensions de  la base de dades podrien representar un problema a l‟hora de 
realitzar els càlculs i a l‟hora de difondre la informació a la resta de nodes. Aquest 
problema es redueix gràcies a la introducció del concepte d‟àrea OSPF. La creació 
d‟àrees redueix la mida d‟aquesta bases de dades. Tots els encaminadors que  
pertanyen a una àrea mantenen una mateixa base de dades i només exporten fora 
de l‟àrea un resum de la mateixa. 

4.4 Configuració VoIP 

 
La telefonia IP consisteix en l'establiment d'una comunicació multimèdia  
a través d'una xarxa IP. És un servei que va néixer per transmetre trucades de 
veu  a través d'Internet i que amb el pas del temps, ha anat evolucionant fins a  
oferir, no sol serveis de veu, sinó també comunicació visual i  
transmissió de dades. Distingim la telefonia IP (IPTel) com la telefonia  
sobre IP que ofereix una qualitat de veu i una disponibilitat major o igual a la  
xarxa telefònica tradicional i la veu sobre IP (VoIP), com un servei que no  
ofereix tanta qualitat i que l'usuari assumeix que pot fallar. IP (Internet  
Protocol) fa referència a la tecnologia principal que s'utilitza en Internet. La  
xarxa IP és una xarxa de commutació de paquets i aquest protocol determina la  
manera en què s'encaminen aquests paquets independentment de la xarxa  
física per la qual s'hagi establert la connexió (LAN Ethernet cablejada, Wifi,  
ADSL, etc). Perquè les dades multimèdia circulin per la xarxa IP primer cal  
encapsular-los i això s'aconsegueix digitalitzant la veu. Com a Internet no és una  
xarxa orientada a la comunicació en temps real, la veu sobre IP planteja un repte  
important: aconseguir digitalitzar la veu i transmetre-la en temps real. Això 
s'aconsegueix gràcies als protocols de transport en temps real, RTP i 
RTCP, combinats amb el protocol de transport no fiable, UDP.  Els principals 
problemes d'una comunicació multimèdia per Internet és la  fluctuació del retard 
(jitter) provocat per la xarxa de commutació de paquets  així com els sistemes NAT 
o Firewall que provoquen bloquejos i dificultats en  la transmissió de fluxos IP, 
sobretot quan es transporten sobre UDP. D'altra banda,  la telefonia IP ofereix una 
sèrie d'avantatges. La principal és el cost,  ja que es pot oferir una comunicació de 
veu i dades utilitzant la  connexió a Internet. També és important que els principals 
protocols de  veu sobre IP estan estandarditzats, la qual cosa fa més fàcil 
substituir equips o  ampliar-los a causa que la majoria de productes compleixen 
amb  les especificacions d'aquests estàndards. Cal destacar també la facilitat del  
seu desplegament i la possibilitat d'afegir nous serveis avançats com  
multiconferències, redirecció de trucades o resposta interactiva de trucades,  entre 
uns altres. Un altre gran avantatge de les comunicacions IP és que s'aprofita  molt 
millor els recursos en relació amb els sistemes tradicionals perquè  
aquests es basen a dedicar en exclusiva un circuit, s'utilitzi o no, per a cada  
comunicació i la xarxa IP utilitza tècniques de multiplicació estadística de  
paquets, molt més eficient. 
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4.4.1 Protocols d’aplicació 
 
Com acabem de comentar, per a la transmissió de continguts multimèdia tenim 
tota una sèrie de protocols dissenyats específicament per a aquest objectiu. Els 
més importants són el RTP (Real-time Transport Protocol) i el RTSP (Real Time 
Transport Stream Protocol).  
 
Per al transport de qualsevol tipus de dades en xarxes IP, en principi ens és  
suficient amb la transmissió de informació tal com  l‟adreça de destinació i  origen, 
el port de destinació i d‟origen, informació de sincronització i d‟ordre d‟arribada de 
paquets. Però quan el que transmetem  és un flux de vídeo i/o àudio, necessitarem 
també informació de temporització de la presentació i de sincronisme. Aquest és el 
principal paper dels protocols RTP i RTCP (Figura 22).  
 

 
Figura 22. Capçalera RTP 

 
Principalment, RTP s‟encarrega de donar informació de temporització i RTCP  
s‟encarrega del sincronisme entre diferents fluxos (per exemple el sincronisme  
entre dos fluxos d‟àudio i un de vídeo a una retransmissió de vídeo amb àudio  
dual). Per un altre banda tenim el RTSP, que s‟encarrega de gestionar certs  
esdeveniments tal com pausa, avançament ràpid o rebobinat. Podem trobar  
una llista completa de les opcions de RTP i RTCP a. El protocol RTSP el  
podem trobar a. 
 
 
4.4.2 Protocols de senyalització per VoIP  
 
Per establir una sessió es necessita una senyalització que proporcioni els  
paràmetres necessaris per obrir els canals de transport (RTP en aquest cas).  
Els protocols més utilitzats en telefonia IP són SIP i H.323, que  
descriurem a continuació.  
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4.4.3 SIP  
 
SIP (Session Inititation Protocol) és un protocol de senyalització de trucades  
publicat per primera vegada en el RFC 2543 i reemplaçat en 2002 per  
una versió millorada publicada en el RFC 3261. Estableix la comunicació  
entre dos equips d'Internet, usant la mateixa filosofia que altres protocols,  
com a HTTP o el format del correu electrònic. L'objectiu de SIP és controlar  
l'establiment, modificació i terminació de comunicacions multimèdia.  
Una vegada establerta la comunicació, el transport d'informació audiovisual  
utilitza altres protocols (normalment RTP/RTCP). 
  
SIP es basa en un model client-servidor. El client realitza sol·licituds  
(requests) al servidor, que li contesta (response) per acceptar, rebutjar o  
redireccionar aquestes sol·licituds. El principal avantatge d'aquest protocol és que 
és un sistema flexible, modular i fàcil d'implementar. 
 
4.4.4 Components  
 
En SIP existeixen dos tipus d'equips, els terminals, que són els equips finals  
que utilitzen els usuaris, i els servidors de xarxa, que són els equips  
intermedis que donen funcionalitat a les xarxes SIP. Tots dos components, al seu 
torn, estan formats per dos agents:  
 
• Agent d'usuari client (User Agent Client, UAC): És l'aplicació que permet a un 
terminal o servidor enviar sol·licituds SIP. 
  
• Agent d'usuari servidor (User Agent Server, UAS): És l'aplicació que permet al 
terminal o servidor rebre les sol·licituds SIP i respondre-les en nom de l'usuari.  
L'avantatge dels agents d'usuari és que donen funcionalitat completa tant  
al terminal com al servidor. En el terminal, a més, permeten establir una  
comunicació entre terminals sense intervenció de servidors de xarxa. Tant el  
UAC com el UAS es troben integrats en el terminal o en el servidor. Podem trobar 
diferents tipus de servidors: 
  
• Servidor proxy: analitza totes les sol·licituds d'un client per decidir si les ha de 
reexpedir a un altre servidor o no. S'utilitza sobretot per concentrar en un únic 
servidor, les trucades entrants i sortints i per solucionar el traspàs d'informació 
quan el servidor SIP estigui darrere de NAT.  
 
• Servidor de redireccionament: informa a un client a quina adreça ha d'enviar la 
sol·licitud.  
 
• Servidor de registre: és l'encarregat de registrar una adreça IP amb una adreça 
SIP de tal manera que un terminal SIP sempre estigui localitzat.  
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4.4.5 Descripció d'una trucada SIP típica 
  
En la figura 23 es pot observar l'intercanvi de missatges d'una trucada  
SIP típica. Per iniciar la sessió del que truca enviarà un missatge „invite‟ que  
contindrà els paràmetres necessaris per a la comunicació. Aquests paràmetres  
es descriuen en el missatge SDP que hi ha dins del „invite‟. L'habitual és que  
aquest missatge arribi al servidor proxy, l'adreça del qual s'obté mitjançant  
peticions DNS.  
 
 
 
 

 
Figura 23. Exemple de missatges d‟una trucada SIP típica 

 

4.5 Configuració Wifi 

 

La connexió Wifi està definida per les VLAN abans descrites. El tràfic Wifi estarà 

dividit en 4 VLAN, que seran les wifi per cada poble que desitgi aquest servei. A 

cada poble s‟instal·laran un o més Access Points, depenent de quin abast volen 

cobrir del poble. Aquesta part dependrà de cada ajuntament, ja que son ells els qui 

pagaran la instal·lació i el hardware necessari per una xarxa Wifi, bàsicament els 

AP. A cada poble hi hauran AP que necessiten d‟uns SSID corresponents per 

identificar-los. Els SSID seran els següents: 

CPE Camprodon 

SSID: CAMPRODONWIFI  VLAN: 30 

CPE Llanars 
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SSID: LLANARSWIFI  VLAN: 40 

CPE Vilallonga de Ter 

SSID: VILALLONGAWIFI  VLAN: 50  

CPE Sant Pau de Segúries 

SSID: SEGUIRESWIFI  VLAN: 60 

La  connexió Wifi estarà limitada a 4Mbps de download a cada VLAN, es a dir que 

els usuaris globals de cada VLAN no podran tindre més de 4Mbps. Això està fet 

així perquè el servei Wifi en els carrers del poble es per poc més que navegar i 

veure el correu. Les connexions tipus p2p, streming o protocols livestream estaran 

„capades‟. Així que el Wifi serà un element de la xarxa sense prioritat, o prioritat 

baixa a la nostre LAN. Si un ajuntament vol posar més d‟un AP el SSID serà el 

mateix més un número al final (CAMPRODONWIFI2) i així progressivament. Les 

connexions als AP seran lliures, sense passprhase, però un cop connectats ens 

redirigirà al proxy, i ens demanarà un password per poder navegar. Aquest usuari 

estarà administrat pel servidor Radius, que ens proporcionarà seguretat al medi 

d‟accés. Aquesta manera de gestionar les implementacions es diuen els serveis  

Hotspot. I es poden definir de la següent manera. 

4.5.1 Conceptes Hotspot 
 
Zones de servei: Són els segments de la xarxa Wifi que anem a tenir, podem tenir 

fins a 8 zones diferenciades. Pot ser a nivell físic de ports del Hotspot (cada port 

una zona) o bé a nivell de marcat VLAN, de manera que tots els ports puguin 

gestionar qualsevol de les zones de servei (aquesta configuració requereix equips 

intermedis que suportin VLAN). Cadascuna per a un tipus d'usuari que vulguem 

diferenciar.  

Grups d'usuaris: Els grups d'usuaris són les propietats de velocitats d'accés que 

van a tenir els diferents tipus d'usuaris que anem a tenir. En la configuració dels 

grups podrem definir els amples de banda que anem a assignar a aquest tipus 

d'usuari. 

Polítiques d'usuaris: Són les propietats d'accés que tenen els diferents tipus 

d'usuaris. En ella podrem crear regles de Firewall, per permetre o denegar l'accés 

a altres segments de la xarxa, podem definir l'horari al que es poden connectar i 

definim el nombre de connexions concurrents màximes que s'accepten de cada 

usuari. En resum, podrem dir al fet que hores es poden connectar, que no puguin 

accedir a la resta de zones ni xarxes i els limitarem les connexions concurrents per 

controlar que no saturin el punt d'accés ni el sistema amb aplicacions tipus p2p 

(encara que no capa el p2p, solament limitem les connexions). 
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Planes d'usuaris (Billing plans): Són els diferents tipus de “bons” que podem crear 

per als usuaris convidats, que accedeixin a la zona de servei habilitada per 

convidats. Els convidats utilitzen la base de dades “On-demand” com a mètode 

d'autenticació, i els plans d'usuaris es defineixen en aquesta base de dades. Hi ha 

diferents tipus de plans per oferir serveis variats als usuaris: accés per temps, 

accés per volum de transferència, establir hora de check out (en cas dels hotels). 

 

Tipus d'autenticació: Es pot utilitzar un servidor Radius, LDAP i POP3 per integrar-

ho amb sistemes existents en cas d'haver-los. El tipus d'autenticació es defineix a 

cada zona de servei, una mateixa zona de servei pot tenir diversos tipus 

d'autenticació. Es poden combinar les polítiques d'usuari, amb grups d'usuaris i 

zones de servei. És a dir un usuari pot tenir una política en una zona de servei, i 

aquest mateix usuari pot tenir una altra política diferent si es connecta a una 

segona zona de servei. 

 

En la configuració basada en tags, l'escenari canvia, ja que tots els ports LAN del 

HotSpot gestionen totes les zones de servei, però a nivell de TAG VLAN. En funció 

del tag VLAN que rep ho aplica a una zona de servei o a una altra, en cas de no 

existir aquest tag VLAN definit en el HotSpot el paquet es descarta. Això implica 

que podem compartir el mateix cablejat per a totes les zones de servei, però amb 

el requisit que és necessari utilitzar punts d'accés amb marcat VLAN i que els 

switches intermedis entre el HotSpot i els punts d'accés siguin gestionables 

(gestionin VLANS) sinó no funciona l'escenari. En aquesta manera de treball, si 

utilitzem punts d'accés que permetin múltiple SSID amb marcat VLAN, podem 

utilitzar un mateix punt d'accés per emetre 2 SSID‟s diferents i cadascun d'ells 

anirà associat a una zona de servei del hotspot diferent.  

4.5.1.1 Radius 
 
RADIUS és un protocol àmpliament utilitzat en l'ambient de xarxes, per a 
dispositius tals com routers, servidors i switches entre uns altres. És utilitzat per 
proveir autenticació centralitzada, autorització i maneig de comptes per a xarxes 
d'accés dial-up, xarxes privades virtuals (VPN) i, recentment, per a xarxes d'accés 
sense fil. 
 
Un client RADIUS envia credencials d'usuari i informació de paràmetres de 
connexió en forma d'un missatge RADIUS al servidor. Aquest autentica i autoritza 
la sol·licitud del client i envia de retorn un missatge de resposta. Els clients 
RADIUS també envien missatges de comptes a servidors RADIUS. 
 
Els missatges RADIUS són enviats com a missatges UDP (User Datagram 
Protocol). El port UDP 1812 és utilitzat per a missatge d'autenticació RADIUS i, el 
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port UDP 1813, és usat per a missatges de comptes RADIUS. Alguns servidors 
usen el port UDP 1645 per a missatges d'autenticació i, el port 1646, per a 
missatges de comptes. Això últim a causa que són els ports que es van usar 
inicialment per a aquest tipus de servei. 
 
El següent diagrama(Figura 24) mostra la seqüència seguida quan un client 
accedeix a la xarxa i es desconnecta de la mateixa. 
 
 

 
Figura 24. Seqüència de logon en un servidor Radius. 

 
1. El client envia la seva usuari/contrasenya, aquesta informació és xifrada amb 
una clau secreta i enviada en un Access-Request al servidor RADIUS (Fase 
d'Autenticació). 
 
2. Quan la relació usuari/contrasenya és correcta, llavors el servidor envia un 
missatge d'acceptació, Access-Accept, amb informació extra (Per exemple: adreça 
IP, màscara de xarxa, temps de sessió permès, etc.) (Fase d'Autorització).  
 
3. El client ara envia un missatge de Accounting-Request (Start) amb la informació 
corresponent al seu compte i per indicar que l'usuari està reconegut dins de la 
xarxa (Fase de Accounting). 
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4. El servidor RADIUS respon amb un missatge Accounting-Response, quan la 
informació del compte és emmagatzemada. 
 
5. Quan l'usuari ha estat identificat, aquest pot accedir als serveis proporcionats. 
Finalment, quan desitgi desconnectar-se, enviarà un missatge de Accounting-
Request (Stop) amb la següent informació: 
 
 

- Delay Time. Temps que el client porta tractant d'enviar el missatge.  
- Input Octets. Nombre d'octets rebut per l'usuari. 
- Output Octets. Nombre d'octets enviats per l'usuari.  
- Session Time. Nombre de segons que l'usuari ha estat connectat.  
- Input Packets. Quantitat de paquets rebuts per l'usuari. 
- Output Packets. Quantitat de paquets enviats per l'usuari. 
- Reason. Raó per la qual l'usuari es desconnecta de la xarxa.  

 
6. El servidor RADIUS respon amb un missatge de Accounting-Response quan la 
informació de compte és emmagatzemada.  
 

Per a la implementació del servidor RADIUS, utilitzem les següents 
eines de maquinari i programari: 
 
- FreeRADIUS com a servidor. 
 
- MySQL per a l'emmagatzematge de dades d'usuaris 
 
 
4.5.1.2 LDAP 
 
Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), és un protocol client servidor fet per 
accedir a un servei de directori en el model TCP/IP. Aquesta basat en el protocol 
X.500 un protocol estàndard per als serveis de directori en el model OSI. 
 
Un directori LDAP és similar a una base de dades, però tendeix a contenir 
informació més descriptiva. La informació en un directori és consultada moltes 
més vegades del que és modificada; com a conseqüència, els directoris no tenen 
esquemes de "roll-back" que les bases de dades usen per l'alt volum 
d'actualitzacions. Les actualitzacions del directori són típicament simples canvia tot 
o gens. 
 
Els directoris poden ser afinats per donar una contestació ràpida a les cerques de 
grans volums de dades. Ells poden tenir l'habilitat de replicar la informació en 
diversos llocs per augmentar la disponibilitat i la confiabilitat, mentre es manté un 
temps mínim en la contestació. 
 
El servei de directori LDAP es basa en una arquitectura client servidor, un o més 
servidors de LDAP contenen les dades que formen l'arbre de directori. Un client es 
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connecta amb un servidor LDAP i li fa una pregunta, el servidor respon amb la 
informació o amb un apuntador indicant on el client pot aconseguir més informació 
(típicament, un altre servidor de LDAP). No importa la forma en què un client es 
connecti a un servidor LDAP, sempre la informació es veu de la mateixa forma. 
Aquest és un tret important d'un servei de directori global com LDAP. 
 

 
5. Simulació propagació radioelèctrica (Simulació amb Radio Mobile) 
 

Amb el programa Radio Mobile he fet una simulació del nivell de propagació que 

tindrem a la vall de camprodon. Així he pogut escollir uns pobles i uns sectors en 

els quals la senyal es òptima. He escollit els sectors 1 i 2 de la figura X, on es veu 

que tenim accés a més pobles. En el sector 4 no hi h clients i en el 3 tenim un 

poble sota cobertura, Molló, i un altre sense, Font Rubí. Aquesta zona quedarà 

sense servei, ja que el volum de clients en els sectors 1 i 2, son àmpliament 

superiors. En el sector 1 tindríem Camprodon, Abella, Llanars, Vilallonga de Ter i 

Tregurà de Dalt. En le sector 2 tindríem Sant Pau de Segúries, la zona de 

Cavalleria i la Colònia Estabanell. En el sector 3 tindríem Molló, i Font-rubí però 

aquest últim sense cobertura en gran part de la urbanització. En el sector 4 no 

tindríem població o molt poca. 

Els valors de potencia que he posat son els del BreezeULTRA P6000-350, l‟escala 

de sensibilitat escollida pels SU son els estàndards d‟aquesta tecnologia. El que 

passa es que els nous equips d‟Alvarion que funcionen amb el PtP, encara no 

estan al mercat, tenen que sortir però encara no hi son. El que ha fet Alvarion es 

treure els datasheets orientatius d‟aquets aparells. L‟accés Multipoint es un híbrid, 

enllaç punt a punt amb la central i multipunt (BreezeULTRA X8000-2S) amb els 

usuaris. El valor de sensibilitat del CPE son els de BreezeMAX Extreme, que te 

valors aproximats als suposats de la família BreezeULTRA de Alvarion. 
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Figura 25. Propagació del senyal de l‟estació Multipoint de Camprodon. 
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5.1 Enllaç Radio Camprodon – Torre Multipoint 
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5.2 Enllaç Radio Torre Multipoint – Abella 
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5.3 Enllaç Radio Torre Multipoint – Cavallera 
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5.4 Enllaç Radio Torre Multipoint – Colònia Estevenel 
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5.5 Enllaç Radio Torre Multipoint – Font Rubí 
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5.6 Enllaç Radio Torre Multipoint – Llanars 
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5.7 Enllaç Radio Torre Multipoint – Molló 
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5.8 Enllaç Radio Torre Multipoint – Sant Pau de Segúries 
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5.9 Enllaç Radio Torre Multipoint – Tregurà de Dalt 
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5.10 Enllaç Radio Torre Multipoint – Vilallonga de Ter 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

6. Seguretat a la xarxa 
 
 
Quant al protocol de seguretat de les xarxes sense fils específicament el protocol 
de privadesa i administració de claus (PKM), es van identificar les següents 
característiques: 
 
• Autoritza a un SS registrat, i verificar la identitat de cada SS autoritzat, a fi 
d'evitar falsificacions.  
 
• Lliurament a cada SS autoritzat una clau xifrada i un missatge d'autenticació  de 
la mateixa.  
 
• Proporciona a cada SS autoritzat informació de les associacions de seguretat per 
poder obtenir informació de la clau.  
 
• Cada SS ha d'estar en contacte periòdic amb la BS, a fi de verificar l'autorització 
la seva identitat i així poder reutilitzar la clau subministrada. 
 
• La Informació dels certificats X.509 que s'envien a la BS, conté el certificat del 
fabricador dels SS, el qual és estrictament informatiu i cada BS vàlida pot ignorar-
ho, si així ho creu convenient. No obstant això, això representa un mètode perquè 
cada BS emmagatzemi els certificats de fabricants dels seus clients.  
 
 
El funcionament de l'algorisme de seguretat en xarxes wimax, es posa en execució 
en la subcapa MAC; i la seva meta és proporcionar el control d'accés i la 
transmissió secreta de les dades. Les aplicacions de seguretat de wimax inclouen 
cinc components; com són: associacions de la seguretat (SAs) les quals mantenen 
l'estat de la seguretat en una connexió; les dades SA, són les dades que es 
transmeten; autorització SA, és un secret compartit entre un BS particular i els SS 
particulars; un certificat X.509 que identifica el fabricant d'un dispositiu de IEEE 
802.16, el xifrat per a les administració de claus i el protocol d'autorització de PKM 
que distribueix la clau als SS acreditats. Els atacs de seguretat més comunes en 
802.16 operen generalment a nivell MAC, i són la captura de trames per modificar-
les, reexpedir-les i reutilitzar-les causant vulnerables, entre una SS i BS vàlida. 
 
Les principals vulnerabilitats de l'algorisme de seguretat de les xarxes wimax estan 
basades en la necessitat de mecanismes d'autenticitat de dades, manca de 
definicions explícites en l'autorització dels SA, significant que mai rep les mateixes 
dades SAs que s'envien, i la falta d'autenticació mútua entre la BS i la SS.  
 
En relació a això, l'autenticació en l'algorisme de seguretat de la xarxes 802.16x és 
una operació primordial, ja que per utilitzar un mitjà sense fil on es generen claus 
públiques i privades, que poden ser atacades en qualsevol moment per persona 
no autoritzades. Amb la finalitat de  trencar la integritat i confidencialitat de les 
dades. D'altra banda, la seguretat del protocol no aquesta en el AK ni TEK de BS; 
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si no, en la identificació degudament autoritzada de cada BS amb la SS 
corresponent durant el transcurs de la sessió. 
  
Finalment, es va elaborar una proposta pel que fa als problemes detectats 
específicament quant a l'autenticació mútua i autorització dels SA, la qual va 
consistir a assignar valors aleatoris a les identificacions dels certificats digitals de 
la BS i la SS, la qual cosa millora considerablement la probabilitat de generar 
falsificacions de BS autoritzades i SS autoritzades, ja que anteriorment els valors 
d'identificació de cada entitat eren fixos, fàcilment detectats i reutilitzats. 
 
Així mateix el reduir el valor de temps de vida de la clau, porta com 
a conseqüència menor probabilitat de ser atacada, perquè en l'actualitat el valor 
per defecte d'aquest paràmetre és de set dies, la qual cosa es considera un valor 
de risc per als administradors de seguretat. 
 
 
7. Pressupost 
 
Aquest apartat es una mica orientatiu, ja que la disponibilitat del servei no vol dir 
de que aquest sigui comprat pels usuaris. Es tindria que fer un estudi de l‟edat  de 
la gent que hi viu a la vall per saber si realment utilitzarien el servei. Cada usuari 
que es vulgui donar d‟alta, tindrà que fer-se càrrec d‟una part del preu dels 
aparells. He estimat que un 20% de les despeses de material sigui pels usuaris i 
un 80% per l‟empresa. Com  despeses per l‟empresa n‟hi ha moltes, tot seguit una 
taula explicativa. 
 
 

Model Preu (Euros) 

CPE(amb antenes in and out) 328 

Router Wifi 17,10 

Telèfon IP 21,45 

Estació Base Camprodon PtP 2000 

Estació Emissora Camprodon PtMP 3500 (orientatiu) 

Router WAN(Load Balancer) 225,58 

Router FIREWALL 1866,4 

Centraleta Telefònica RDSI 49,95 (mensuals) 

3 ADSL ONO 100Mbps 250 (mensuals) 

Servidor SIP/Proxy/Radius/SQL 1000,3 

Switch DMZ 40,51 

Despeses Inicials material (sense CPE) 8632,79 

Despeses Inicials material (amb 255 
CPE, que es el màxim que suportem) 

102103,04 

Despeses manteniment(sense contar 
despeses de llum i lloguer) 

299,95 

Taula 5. Pressupost  
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El pla d‟ingressos es el següent: 
 
Cada usuari que es dona d‟alta pagarà 73,31 euros, que és el 20% de els CPE, 
Router Wifi i Telèfon IP. Aquest es compromet a estar com a mínim 2 anys amb el 
nostre servei. Es tindrà 4 models de tarificació, 1Mbps, 2Mbps, 4Mbps i 6Mbps 
màxim.  
 

Pla Preu amb VoIP Preu 

1Mbps 20 euros 15 euros 

2Mbps 25 euros 20 euros 

4Mbps 30 euros 25 euros 

6Mbps 35 euros 30 euros 

 
 
 
El que es tindrà en compte d‟aquest model es:  
 
L‟ampla de banda estarà lligat al número màxim d‟usuaris, es a dir, si tenim tots 
els usuaris amb el pla 6Mbps, no podrem tindre 255CPE. Ja que el nostre sistema 
no serà eficient, no tindrem prou ample de banda per tots els usuaris. Així que es 
tindria que regular quants números màxims de plans podem donar. 
 
Si fem tots els usuaris de 1Mbps, amb VoIP, tindríem els següents ingressos: 
 

Pla Preu Preu 255 CPE Preu 2 anys 

1Mbps 20 euros 5100 122400 euros 

 
 
Si li restem els valors de manteniment tenim: 
 

Despeses manteniment 2anys Preu 2 anys Resultat net 2 anys 

7198,8 euros 122400 euros 115201,2 euros 

 
 
Li restem les despeses inicials: 
 
 

Despeses inicials Resultat net 2 anys Resultat  

102103,04 euros 115201,2 euros 13098,16 euros 

 
Tenim números positius amb 2 anys vista, però no son reals perquè falten moltes 
despeses que restar-li. El que està clar es que a més anys vista, 3 o 4 el projecte 
si que seria molt rentable.  
 
 
 



 

 57 

8. Conclusions  
 

Gràcies a les característiques de WiMAX permet un desplegament de xarxa més 
ràpid, amb menys costos i un mínim impacte mediambiental, evitant les 
molèsties del desplegament de xarxes a través de rases i facilitant el 
desplegament d'infraestructures de telecomunicacions de banda ampla en zones i 
nuclis de població remots. Però la societat cada vegada més es troba 
sensibilitzada davant el desplegament massiu de les noves tecnologies radio, ja 
que relaciona les ones electromagnètiques que es generen com alguna cosa 
perjudicial per a la salut. Al costat d'això, un altre aspecte en contra que tenen 
aquestes tecnologies, és l'impacte mediambiental, visual i urbanístic. L'estat i les 
diferents delegacions autonòmiques i municipals han desenvolupat diverses 
normatives específiques dels sistemes de radiocomunicació quant al medi ambient 
es refereix. En aquest sentit, a nivell estatal s'ha desenvolupat el Reial decret 
1066/2001 que estableix les condicions mínimes de seguretat sobre la salut dels 
sistemes radioelèctrics. Quant a normativa autonòmica, a Catalunya s'ha 
publicat un Decret (Decret 148/2001) que estableix uns límits d'emissió 
electromagnètica i de seguretat. En aquest sentit, la tecnologia WiMAX permet 
minimitzar els possibles efectes negatius al medi ambient prenent en compte 
algunes de les següents recomanacions: 
 
• El compliment de la normativa vigent, expressada en les ordenances 
municipals, lleis autonòmiques, nacionals i internacionals. 
 
• Utilitzar, quan sigui possible, infraestructures i edificis existents, permetent la 
compartició de les instal·lacions amb altres operadores, sempre que no existeixin 
impossibilitats tècniques. 
 
• Definir estratègies adequades per a la reutilització, el reciclatge i la recuperació 
dels equips i materials utilitzats, la qual cosa permet reduir el consum energètic i la 
generació de residus. 
 
• Situar els equips de manera que s'impedeixi la seva visió des del carrer i no es 
dificulti la circulació per l'assota i utilitzar tècniques de camuflatge, permet reduir 
l'impacte visual i urbanístic. 
 
Quant a les emissions electromagnètiques els sistemes WiMAX tenen certes 
característiques que redueixen l'impacte sobre el cos humà i el medi ambient: 
 
• Les radiacions a aquestes freqüències són "no ionitzants", per la qual cosa no 
tenen energia suficient per alterar les cèl·lules vives. 
 
• La potència radiada per les nostres estacions basi és de l'ordre de 50 vegades 
menor que la radiada per les estacions basi del sistema GSM 900 MHz. 
 
• A això cal afegir que la intensitat de camp disminueix ràpidament en augmentar 
la distància a la font de radiació. 
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La modulació OFDM és molt robusta enfront del multicamí (multi-path), que és 

molt habitual als canals de radiodifusió, enfront de les atenuacions 

selectives en freqüència i enfront de les interferències de RF. A causa de les 

característiques d'aquesta modulació, és capaç de recuperar la informació d'entre 

els diferents senyals amb diferents retards i amplituds (fadding) que 

arriben al receptor, per la qual cosa existeix la possibilitat de crear xarxes 

de radiodifusió de freqüència única sense que existeixin problemes d'interferència. 

D'altra banda. Les aplicacions sense fils estan aconseguint un lloc molt 

important en el desenvolupament de les comunicacions sense fils. L'estàndard 

IEEE 802.16 es perfila amb un gran potencial per brindar aplicacions de 

multimèdia. 
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Annex  

Estación Base camprodon PtP. 
BreezeULTRA P6000-350, BU/RB-B350-5X-P6000, ODU with integrated 23 dBi 8 
degrees dual pol. antenna, Single GigE Ethernet interface, IDU Input AC power 
110VAC-220VAC, 4.9-5.9GHz, up to 250 Mbps, TX power 24dBm. Promotion Sale 
price. www.winncom.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.winncom.com/
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Valors específics de la família Alvarion BreezeUltra  
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Router Wifi dins de casa 
 
TP-LINK TL-WR741ND Router Inalàmbric N 150Mbps Alta potencia 
 
http://www.maswifi.com 
 
 
Telèfon IP 
 
Siemens TELEFONO GIGASET AS290 BLANCO Y PLATA SIEMENS 
 
http://www.pixmania.com 
 
CPE(Semblant) 
 
XTRM-SU-OD-1D-4.9-UL-A, Discount for 100 unit pack. BreezeMAX Extreme 1 
data Subscriber Unit with 16dbi integrated dual slant antenna. Outdoor radio unit 
4.9-5.9GHz, unlimited data rate, 2xRX diversity. 
 
Firewall 
Barracuda NG Firewall F200 - firewall 
Precio: 1866,4 
http://shopper.cnet.com/  
 
Servidor 

Servidor HP ProLiant ML330 G6 E5606 1P, 2 GB-U, 500 GB, conexión en caliente, 

SATA, 460 W, PS 

http://www.hp.com 

 
Switch DMZ 
NETGEAR ProSafe GS108 8-port Gigabit Desktop Switch 10/100/1000 Mbps - 

Conmutador - 8 puertos 

 
http://www.tiendainformaticatotal.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.maswifi.com/
http://www.pixmania.com/
http://shopper.cnet.com/firewall/barracuda-ng-firewall-f200/4014-3269_9-34336887.html
http://www.hp.com/
http://www.tiendainformaticatotal.com/
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Router WAN 
 
TP-Link TL-ER5120 5-port Gigabit Multi-WAN Load Balance Router for Small and 
Medium Business, including 3 Configurable WAN/LAN www.ciudadwireless.com 
 

 
 
 

 

 

 

 

http://www.ciudadwireless.com/
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Cronograma  
 

 Setmana Activitat 

1 
 

01-mar 06-mar Elecció Projecte 

2 
 

07-mar 13-mar Índex Projecte 

3 
 

14-mar 20-mar PAC1 

4 
 

21-mar 27-mar Comparativa tècnica 

5 
 

28-mar 03-abr Disseny WiMAX i Wifi 

6 
 

04-abr 10-abr Implementació 

7 
 

11-abr 17-abr Gestió Radioenllaços 

8 
 

18-abr 24-abr PAC2 

9 
 

25-abr 01-mai Gestió Wifi 

10 
 

02-mai 08-mai Seguretat Xarxa 

11 
 

09-mai 15-mai Estudi de preus 

12 
 

16-mai 22-mai Visita Camprodon 

13 
 

23-mai 29-mai Setmana de marge 

14 
 

30-mai 05-jun PAC3 

15 
 

06-jun 12-jun Edició definitiva TFC 

16 
 

13-jun 19-jun Lliurament TFC 

17 
 

20-jun 26-jun Entrega presentació 
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Diagrama de Gantt 

 

 

 


