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Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració de Josep Prieto i Helena Rifà 
que em van donar la idea i m’han proporcionat les eines i els coneixements per a 
desenvolupar-lo. El projecte de final de carrera tampoc s’hagués pogut fer si els 
consultors de les assignatures que he cursat aquests tres últims anys a la UOC no 
m’haguessin donat el seu suport i els seus coneixements. Molt agraït a tots ells. 
 
La bona predisposició de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, amb el seu alcalde el Sr. Josep 
Turbau al capdavant, ha fet que es pogués dur a terme el conveni de col·laboració entre 
Ajuntament i Universitat Oberta de Catalunya. Agraeixo la col·laboració de la Iolanda 
Jiménez i l’Esther Ferrero que m’han proporcionat el suport logístic necessari per a poder 
desenvolupar la implementació de les proves amb equips reals.  Agraeixo igualment la 
col·laboració de membres de la brigada municipal en la instal·lació dels equips reals. A tot 
l’equip de l’Ajuntament de Sarrià de Ter moltes gràcies per fer possible aquest projecte. 
 
El projecte el dedico a les dues persones més importants que ocupen la meva vida, al 
meu fill Pau (el terratrèmol de casa meva) i a la meva dóna Nuri, sense la seva infinita 
paciència, sense els seus ànims en els moments difícils i sense el seu suport en tot 
moment no hauria estat possible ni aquest projecte ni la superació de cada una de les 
assignatures que he cursat a la UOC. 



 

  

Resum executiu 
 
El projecte de final de carrera d’Enginyeria Informàtica presentat dissenya una xarxa 
d’ordinadors sense fils. La xarxa d’àmbit municipal dona cobertura a les principals zones 
poblades del municipi de Sarrià de Ter (Gironès).  
Els aspectes legals, referents a les normatives que han de complir aquestes xarxes, es 
cobreixen al llarg del projecte. 
La seguretat en les xarxes sense fils és un dels temes que més preocupa als usuaris 
d’aquestes xarxes, els enllaços radio per la seva naturalesa estan oberts a tothom i per 
tant qualssevol pot tenir accés a les dades que circulen per la xarxa. La tecnologia actual 
disposa de sistemes de seguretat que garanteixen la confidencialitat de les dades i 
permeten la no intrusió a la xarxa d’usuaris no autoritzats. 
La distribució del senyal de radio a les zones poblades i als punts d’interès municipal 
(escola, centres socials, centres cívics ...) ha estat contemplada al llarg del projecte per tal 
de que totes elles tinguessin accés a la xarxa d’àmbit municipal. 
L’estudi de les diferents tecnologies i els equipaments disponibles al mercat ha estat 
presentat al llarg de diferents temes. 
El disseny de la xarxa i la configuració dels equips que la conformen es presenten per a 
que la implementació real de la xarxa municipal sense fils sigui possible. 
Per a assegurar que el desplegament de la totalitat de la xarxa és factible s’han 
implementat dos nodes de la xarxa i s’han realitzat les proves corresponents de connexió i 
cobertura. Amb aquestes proves es fa un ajust fi i es prenen les mesures correctores 
necessàries per a la implementació de la resta del projecte. 
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CAPÍTOL I 
 
INTRODUCCIÓ 
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1 Justificació del projecte 
 

La recent aparició de les tecnologies sense fils aplicades a les xarxes d’ordinadors permet desenvolupar 
nous sistemes de comunicació econòmicament i tècnicament viables. Aquest projecte pretén ser una 
referència a l’hora de desenvolupar xarxes sense fils d’àmbit municipal. Les xarxes d’àmbit municipal poden 
ser de gran utilitat per a fer arribar les noves tecnologies a tots els sectors de la societat, pel seu reduït cost i 
el seva ràpida implementació 
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2 Objectius del projecte 
 

El principal objectiu d’aquest projecte és proporcionar la documentació necessària per a poder 
implementar una xarxa d’ordinadors sense fils d’àmbit municipal. Aquesta documentació inclou les 
normatives actuals, la tecnologia que s’ha d’utilitzar, l’emplaçament dels equips, així com la seva 
configuració. Les proves reals amb la tecnologia a implementar la xarxa sencera és un altre dels 
objectius d’aquest projecte. 
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3 Enfocament i mètode de desenvolupament del projecte 
 

Un cop plantejada la idea inicial del projecte s’ha redactat un pla de projecte amb cada un dels 
temes que s’han de tractar al projecte. Per a cada tema s’ha definit quin és el seu objectiu, quina 
durada ha de tenir i finalment quina fita s’ha d’aconseguir.  
 



Xarxa sense fils d’àmbit municipal  Introducció 

 11 

4 Productes obtinguts 
 

• Normativa i autoritzacions necessàries per al compliment de la legislació actual. 
• Sistemes de seguretat aplicables a les xarxes sense fils. 
• Equips necessaris per a implementar i utilitzar la xarxa sense fils 
• Disseny de la xarxa sense fils d’àmbit municipal. Configuracions i distribució geogràfica 

dels equips. 
• Resultats de les proves de connexió i cobertura 
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5 Resum per capítols del projecte 
 

Capítol 1: Introducció 
 
Capítol 2: Pla de projecte  

Definició de les activitats que s’han de dur a terme al llarg del projecte amb el 
seu objectiu, la durada i les fites que s’han d’aconseguir. Planificació i 
distribució de les tasques al llarg dels tres mesos de durada del projecte.  
 

Capítol 3: Aspectes legals  
Estudi de la legislació i la normativa aplicable a les xarxes sense fils. Recull de 
les autoritzacions i llicències necessàries per a desplegar una xarxa sense fils. 
 

Capítol 4: Requisits de seguretat 
Sistemes de seguretat aplicables a les xarxes sense fils que garanteixin la 
confidencialitat de les dades i la no intrusió d’usuaris no autoritzats. 
 

Capítol 5: Situació geogràfica del municipi 
Identificació dels principals obstacles que poden impedir la transmissió dels 
enllaços de radio de la xarxa sense fils. Situació dels diferents nodes que 
donaran servei de connexió als usuaris de la xarxa. 
 

Capítol 6: Capacitat i possibilitats de creixement 
Estudi de les tecnologies comercialment disponibles per a la implementació de 
la xarxa sense fils. 
 

Capítol 7: Infrastructura necessària per a fer el desplegament de la xarxa 
Estudi i selecció dels equips necessaris per a la implementació de la xarxa i per 
a la connexió dels usuaris. 
 

Capítol 8: Disseny de la xarxa 
Interconnexió i configuració dels equips que formen la xarxa sense fils.  
 

Capítol 9: Implementació de dos punts d’accés 
Descripció del material necessari per a la implementació de dos nodes de la 
xarxa.  
 

Capítol 10: Proves de cobertura i connexió 
Resultats de les proves realitzades en la implementació dels dos punts d’accés. 
Resultat de la interconnexió dels dos punts d’accés i àrea real de cobertura que 
proporcionen als usuaris de la xarxa 
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CAPÍTOL II 
 
PLA DE PROJECTE 
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1 Resum Executiu 
 

 
L’aparició de la tecnologia Wireless permet la possibilitat de connectar diferents xarxes 
d’ordinadors que es troben distants en un poble sense haver de desplegar infrastructura de 
cablejat entre elles. La transmissió de dades entre les xarxes es realitza mitjançant ones de 
radiofreqüència.  
 
L’objectiu d’aquest projecte es realitzar l’anàlisi, planificació i proves per al desplegament 
d’una xarxa wireless d’àmbit municipal. El municipi de Sarrià de Ter (Gironès) és el triat 
per a desenvolupar aquest projecte.  
 
La xarxa wireless permetrà la interconnexió de les xarxes d’ordinadors de les diferents 
entitats del poble: ajuntament, centres cívics, centres esportius municipals, escoles...  
 
Els ciutadans podran utilitzar la xarxa wireless mitjançant els punts d’accés que es situaran 
al municipi.  
 
En un punt central de la xarxa hi haurà una connexió que donarà servei d’accés a l’exterior i 
a través de la qual es podrà accedir a Internet. 
 
El projecte es pot resumir en els següents punts: 

• Aspectes legals de les xarxes wireless. (1 setmana) 
• Requisits de seguretat (1 i ½ setmana) 
• Anàlisi de la situació geogràfica del municipi. (2 setmanes) 
• Estudi de la capacitat inicial i possibilitats de creixement. (1 i ½ setmana) 
• Infrastructura necessària per a fer el desplegament de la xarxa. (2 setmanes) 
• Disseny de la xarxa. (2 setmana) 
• Implementació de dos punts d’accés. (1 setmana) 
• Proves de cobertura i connexió. (1 setmana) 
• Interconnexió de la xarxa wireless amb una operadora que proporcioni accés a 

Internet. (1 setmana) 
 

La durada d’aquest projecte és de 3 mesos i la seva finalització està prevista per al 18 de 
juny de 2004. 
 
Per a desenvolupar el projecte es realitzarà un conveni de col·laboració entre la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC) i l’Ajuntament de Sarrià de Ter.  
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2 Descripció del Projecte 
 
La tecnologia wireless disponible actualment fa viable el desenvolupament de xarxes d’ordinadors 
interconnectades mitjançant radiofreqüència. La infrastructura necessària fa que no s’hagin de 
realitzar grans obres per a fer el desplegament d’aquesta tecnologia. El reduït cost d’aquesta 
tecnologia fa possible el desplegament d’una xarxa wireless d’una forma ràpida i econòmica.  
 
En aquest projecte es proposarà una solució per a implementar una xarxa wireless al poble de 
Sarrià de Ter (Gironès). L’Ajuntament s’encarregarà de desplegar la infrastructura necessària per 
a donar connexió a diferents entitats i als ciutadans del poble.  
 
L’objectiu d’aquest projecte és iniciar el desplegament d’una xarxa wireless que puguin utilitzar les 
entitats públiques, les associacions del poble i els propis ciutadans.  
 

2.1 Objectius del Projecte 
 

1) Dissenyar la xarxa wireless per a connectar les xarxes d’ordinadors de les entitats del 
poble entre elles i per a donar accés a la xarxa als ciutadans. 

 
2) Implementar dos punts d’accés i realitzar les proves de connexió i cobertura.  

 
3) Connectar la xarxa wireless a una operadora que pugui proporcionar servei d’accés a 

internet del qual se’n puguin beneficiar les entitats del poble i els ciutadans. 
 
 

2.2 Resultats Esperats 
 
Una vegada finalitzat el projecte l’Ajuntament disposarà de: 
 

1) El disseny d’una xarxa wireless per al poble de Sarrià de Ter.  
 
2) Dos punts d’accés i els resultats de les proves de connexió i cobertura. Amb aquests dos 

punts d’accés es podran veure les dificultats de desplegament de la infrastructura i actuar 
en conseqüència en el desplegament de la resta de punts d’accés. 

 
3) Una connexió de la xarxa wireless a internet.  
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2.3 Anàlisi de Riscos 
 
Amb la informació disponible s’identifiquen els següents riscos: 
 

1) Problemes de cobertura. 
La reduïda potència amb la que es pot treballar, segons la legislació actual, amb les xarxes 
wireless fa que obstacles com edificis, muntanyes, etc. generin zones fosques que fan 
difícil la seva cobertura. 

 
2) Capacitat de la xarxa 

És interessant poder definir els diferents serveis que inicialment suportarà la xarxa per a 
poder-la dimensionar correctament i evitar la seva saturació, en aquest sentit és important 
preveure un creixement de la xarxa per a poder-li donar més capacitat sense que aquest 
fet suposi haver de dissenyar-la novament.  
 

3) Implementació d’una tecnologia nova. 
El fet que les xarxes wireless porten relativament poc temps en funcionament pot suposar 
un risc a l’hora de desplegar aquesta tecnologia. Cal que es tinguin en compte les 
experiències que hi ha en el desplegament d’aquest tipus de xarxes i els problemes que 
s’han trobat per a evitar repetir-los en aquest projecte.  
 

4) Disponibilitat del material per a realitzar les proves. 
Cal tenir cura a l’hora de buscar i comprar el material necessari per a realitzar les proves 
reals, perquè ens podem trobar amb plaços d’entrega llargs que ens trenquin la 
planificació. Cal preveure doncs la compra i adquisició de material el més aviat possible. 
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3 Abast de la Proposta 
La present proposta cobreix els següents desenvolupaments: 
 
 Aspectes legals 
   Cercar les llicències i les autoritzacions necessàries per a una xarxa wireless 
   Cercar si és legal donar servei de connexió a Internet 
 
 Requisits de seguretat    
   Autenticació d’usuaris i autorització d’accés 
   Xifrat de les comunicacions 

 
Anàlisi de la situació geogràfica del municipi 
  Cerca de mapes topogràfics 
  Distribució dels principals obstacles (edificis, muntanyes...) 

   Distribució dels punts d’accés 
 
Estudi de la capacitat inicial i possibilitats de creixement 

   Ample de banda disponible a cada punt d’accés 
   Ample de banda disponible per als clients 
   Ampliació dels punts d’accés per a donar millor qualitat de servei 
  

Infrastructura necessària per a fer el desplegament de la xarxa 
  Equips per als punts d’accés (antenes, ordinadors, enrutadors...) 

   Equips per a connectar-se als punts d’accés (targes, antenes...) 
       

Disseny de la xarxa. 
   Distribució dels diferents equips en cada un dels punts d’accés. 
   Configuració dels equips dels punts d’accés. 
   Configuració d’un equip client que es vol connectar a un punt d’accés. 
  
 Implementació de dos punts d’accés 
   Posada en funcionament dels punts d’accés 
   Configuració i interconnexió dels dos punts d’accés 
 
 Proves de cobertura i connexió 
   Configuració i connexió d’un ordinador client a cada punt d’accés 
   Confeccionar el mapa de cobertura de cada un dels dos punts d’accés 
 
 Interconnexió de la xarxa wireless amb una operadora que proporcioni accés a Internet 
   Estudi de les diferents connexions de banda ample disponibles al mercat 
   Configuració d’un servidor que faci de pont entre Internet i la xarxa wireless
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4 Organització del Projecte 

4.1 Relació d’Activitats 
 

4.1.1 Inici del Projecte 
 
Objectiu: Definir i planificar el projecte.  Proposar la col·laboració Ajuntament - Universitat. 
 
Durada:  1 setmana i mitja 
 
Fita:  Pla de projecte i acord de col·laboració amb l’Ajuntament de Sarrià de Ter. 
 

 

4.1.2 Analisi i disseny de la xarxa 
 

4.1.2.1 Aspectes legals 
 
Objectiu: Cercar quina legislació afecta al desplegament de les xarxes sense fils i als 

serveis que es volen oferir a través d’ella, bàsicament connexió dels usuaris a 
internet. 

 
Durada:  1 i ½ setmanes 
 
Fita:  Llicències i autoritzacions necessàries per a que l’Ajuntament pugui oferir el 

servei proposat. 
 

4.1.2.2 Requisits de seguretat 
 
Objectiu: Cercar quins sistemes de seguretat es poden aplicar a les xarxes sense fils per 

garantir la confidencialitat de les comunicacions. Definir els perfils dels usuaris i 
els diferents tipus d’accés que es podran utilitzar (autenticacions i autoritzacions).   

 
Durada:  1 setmana 
 
Fita:  Sistemes de xifrat de dades i sistemes d’autenticació i autorització d’usuaris. 

 

4.1.2.3 Situació geogràfica del municipi 
 
Objectiu: Cerca de mapes topogràfics i localitzar els principals obstacles per a la 

transmissió del senyal de radiofreqüència 
 
Durada:  1 setmana 
 
Fita:  Documentació amb la distribució al municipi dels punts d’accés. 
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4.1.2.4 Capacitat i possibilitats de creixement 
 
Objectiu: Estudi de l’ample de banda disponible als punts d’accés per a calcular el nombre 

màxim de clients, la seva velocitat d’accés i els canals disponibles. Estudi de la 
possibilitat d’ampliar la xarxa.  

 
Durada: 1 i ½ setmanes 
 
Fita:  Documentació amb l’estudi d’ample de banda i número màxim de clients 

connectats. 
 

4.1.2.5 Infrastructura necessària per a fer el desplegament de la xarxa 
 
Objectiu: Cercar equips per als punts d’accés i per als clients. Aquests equips seran 

antenes, targes, enrutadors, ordinadors.... 
 
Durada: 2 setmanes 
 
Fita:  Documentació amb el Llistat d’equips i material necessaris als punts d’accés i per 

als clients que es vulguin connectar a la xarxa wireless. 
 

4.1.2.6 Disseny de la xarxa 
 
Objectiu: Distribuir i estudiar la configuració necessària per als equips de la xarxa wireless. 
 
Durada: 2 setmanes 
 
Fita:  Documentació amb el material i configuració per a cada un dels punts d’accés i 

per a un client típic. 
 
 
 

4.1.3 Implementació i proves 
 

4.1.3.1 Implementació de dos punts d’accés 
 
Objectiu: Implementació real de dos punts d’accés.  
 
Durada: 1 setmana 
 
Fita:  Interconnexió dels dos punts d’accés. 

 
 

4.1.3.2 Proves de cobertura i connexió 
 
Objectiu: Configurar i connectar un ordinador client a cada un dels dos punts d’accés. 

Provar la cobertura que donen els dos punts d’accés. 



Xarxa sense fils d’àmbit municipal  Pla de projecte 

 20 

 
Durada: 1 setmana 
 
Fita:  Documentació amb la cobertura real dels dos punts d’accés. 

 
 
 

4.1.4 Interconnexió de xarxes 
 

4.1.4.1 Interconnexió de la xarxa wireless municipal a la xarxa internet 
 
Objectiu: Estudiar les diferents connexions de banda ample disponibles (ADSL, Satel.lit, 

Cable ...). Definir la configuració d’un servidor que faci de pont entre Internet i la 
xarxa wireless municipal. 

 
Durada: 1 setmana 
 
Fita:  Estudi compartiu per a triar la millor opció de connexió a internet. Configuració del 

servidor que unirà les dues xarxes. 
 
 
 

4.1.5 Tancament del projecte 
 

Objectiu: Redacció de la memòria i presentació del projecte amb tots els resultats 
obtinguts.  

 
Durada: 1 setmana 
 
Fita:  Memòria i presentació virtual del projecte. 
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4.2 Calendari de Treball 
 

Id Nombre de tarea Comienzo Fin
1 Xarxa Wireless Municipal lu 01/03/04 vi 18/06/04

2 Inici de projecte lu 01/03/04 mi 10/03/04

3 Analisi i disseny de la xarxa ju 11/03/04 ju 20/05/04

4 Aspectes legals ju 11/03/04 v i 19/03/04

5 Requisits de Seguretat v i 19/03/04 do 28/03/04

6 Situació geogràfica del municipi lu 29/03/04 do 04/04/04

7 Capacitat i possibilitats de creixement ma 13/04/04 ju 22/04/04

8 Inf rastructura per a la xarxa v i 23/04/04 mi 05/05/04

9 Disseny  de la xarxa ju 06/05/04 ju 20/05/04

10 Implementació i  proves vi 21/05/04 vi 04/06/04

11 Implementacio de 2 punts d'accés v i 21/05/04 v i 28/05/04

12 Proves de cobertura i connexió v i 28/05/04 v i 04/06/04

13 Interconnexió de xarxes sá 05/06/04 sá 12/06/04

14 Interconnexió de la xarxa wireless a internet sá 05/06/04 sá 12/06/04

15 Tancament de projecte sá 12/06/04 v i 18/06/04

16 Final de projecte v i 18/06/04 v i 18/06/04

20/05

04/06

12/06

18/06

23 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05
marzo abril mayo junio julio
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CAPÍTOL III 
 
ASPECTES LEGALS 
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1 Introducció 
 

 
Els aspectes legals relacionats amb les xarxes sense fils són bàsicament de dos tipus: els 
relacionats amb la utilització d’unes determinades freqüències amb una determinada potència per 
a la transmissió de les dades i els que fan referència als usos de la xarxa.  
 
Les xarxes sense fils utilitzen una part de l’espai radioelèctric per a transportar les dades. La 
regulació de l’espai radioelèctric és necessari perquè es tracta d’un recurs limitat i cal que hi hagin 
organismes i institucions que vetllin per la seva correcta utilització. L’espai radioelèctric es 
considera un bé d’us públic, la qual cosa vol dir que potser utilitzat per tothom que reuneixi les 
característiques que marca la llei i les normatives actuals. 
 
La regulació permet que les bandes de freqüències disponibles al llarg de l’espectre radioelèctric 
s’utilitzin per a diferents serveis i no aquests no s’interfereixin entre ells. La radio, la televisió, la 
policia, les ambulàncies, la telefonia mòbil, les xarxes sense fils i molts altres serveis utilitzen 
diferents bandes de freqüències i no s’interfereixen entre elles. 
 
Cada país disposa d’un o més organismes que s’encarreguen de definir quina és la utilització de 
les bandes de freqüències, a l’estat espanyol, el Minesterio de Ciencia y Tecnologia a través de la 
Secretaria de Estado de Telecomunicaciones és l’encarregada de regular l’espai radioelèctric 
espanyol. Per una altra banda la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones s’encarrega de 
vetllar pel compliment de la normativa vigent. 
 
Els usos de les xarxes sense fils també estan regulats per la llei i la normativa vigent, així si es 
volgués oferir serveis de telefonia a través d’una xarxa sense fils caldria complir la normativa 
vigent relativa a aquests serveis. 

 
 



Xarxa sense fils d’àmbit municipal  Aspectes Legals 

 24 

2 Organismes reguladors 
 
Un dels principals atractius per a  la utilització de les tecnologies sense fils és que no és necessari 
una llicència per a poder treballar amb dispositius. Les xarxes sense fils utilitzen bàsicament 2 
bandes de freqüències la de 2,4GHz i la de 5GHz, aquestes bandes són lliures de llicències a una 
gran majoria de països. Amb tot lliure de llicències no significa sense regulació, cada país disposa 
d’una regulació que es basa en les normatives dictades per organismes internacionals de 
referència. 
 

2.1 Organismes internacionals  
 
Els països d’arreu del mon s’organitzen en dominis reguladors per a dictar les normatives que són comunes 
a tots ells. Actualment existeixen 2 grans dominis reguladors: l’europeu ETSI (Institut Europeu d’Estàndars 
de Telecomunicacions i l’americà FCC (Comissió Federal de Comunicacions). 
 

Domini Regulador Àrea geogràfica  

FCC (Comissió Federal de 
Comunicacions) 

Amèrica del nord, centre i sud, 
Austràlia, Nova Zelanda, Oceania, i 
alguns països d’Àsia 

ETSI (Institut Europeu d’Estàndars de 
Telecomunicacions)  

Europa, Orient Mitjà, Àfrica, alguns 
països d’Àsia.  

Japó  Japó 

Xina República Popular de la Xina 

Israel Israel 

Singapur (Sota domini ETSI per a 
2,4GHz) 

Singapur 

Taiwan (Sota domini FCC per a 2,4GHz) Taiwan 
Taula 1. Àrees geogràfiques dels dominis Reguladors 

 
La majoria dels països d’arreu del mon s’agrupen sota els dos grans dominis reguladors FCC i ETSI, amb 
tot existeixen alguns països que s’han creat el seu propi domini regulador com són Japó, Xina i Israel  o 
d’altres que utilitzen com a referència el domini regulador europeu però que disposen de normatives molt 
específiques (Veure Taula 1) 
 
El domini regulador ETSI és més restrictiu que el domini regulador FCC. Per a demostrar aquest fet només 
cal veure quines són les limitacions de potència als dos dominis. (Veure Taula 2) 
  

Domini Regulador Màxima potència radiada 

FCC  36 dBm = 4W PIRE 

ETSI  20 dBm = 100mW PIRE  
Taula 2. Potències màximes de transmissió als dominis Reguladors 
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2.2 Organismes nacionals 
 
Al nostre país les competències reguladores en temes de telecomunicacions es troben en mans de la 
Secretaria de estado de telecomunicaciones y para la Sociedad de la información  depenent aquesta 
directament del Ministerio de Ciencia y Tecnologia. Aquesta secretaria s’encarrega, entre altres coses, de 
regular i fer complir l’ordenació de l’espai radioelèctric 
 
Un altre organisme que te especial importància en el desenvolupament d’aquest projecte és la CMT 
(Comisión de Mercado de Telecomunicaciones), aquest organisme regulador sectorial independent és una 
entitat amb personalitat jurídica i plena capacitat pública i privada. Les principals funcions que te atribuïdes 
la CMT són:  

• Concedeix els títols necessaris que permeten prestar serveis de telecomunicacions. 
• Resol els dubtes que formulen els operadors, associacions de consumidors i usuaris 
• Marca instruccions vinculants per a les entitats que operen al sector dirigides a 

mantenir la lliure competència de mercat. 
• Assessora al Govern en relació a la política de telecomunicacions 
• Te potestat sancionadora respecte als incompliments de les Instruccions o 

Resolucions que dicti en l’exercici de les seves competències. 
 
Algunes d’aquestes funcions pròpies de la CMT es poden veure desenvolupades als apartats 3 i 4, 
així per exemple és d’especial importància la tasca que realitza per mantenir la lliure competència 
del mercat i evitar que apareguin entitats o empreses que la puguin distorsionar.  
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3 Normativa i legislació vigent 
L’espectre radioelèctric es regula a l’estat espanyol mitjançant el Título V de la Ley 11/1998, de 24 de abril, 
General de Telecomunicaciones, aquest apartat de la llei diu “...Tratados y Acuerdos internacionales en los 
que España sea parte, atendiendo a la normativa aplicable en la Unión Europea i a las resoluciones y 
recomendaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y de otros organismos 
internacionales...”. 
 
Amb tot, el primer article al que hem de fer referència és l’article número 7: “Titulos habilitantes y supuestos 
en los que no es preceptiva su obtención”, aquest article estableix a l’apartat 2 lletra c, que les instal.lacions 
o equips que utilitzin el domini públic radioelèctric, mitjançant us comú general, no necessiten llicència per 
a operar. 
 
Per a saber quines freqüències es troben dins l’anomenat us comú general hem de consultar el Cuadro 
Nacional de Atribución de Frecuencias (CNAF). El qual estableix que els rangs de freqüències 2.300-2.450 i 
2.450-2.485 poden tenir un us tan general, com privat, o especial. 
 
Les Notas de Utilización Nacional especifiquen com d’us comú una sèrie de bandes i freqüències 
destinades a: 
 

• UN 109: Enllaços de video de curt abast per a aplicacions genèriques, tant a l’interior com a 
l’exterior dels edificis... (2421 MHz, 2449 MHz, 2477 MHz) 

• UN 51: Aplicacions industrials, científiques i mèdiques. El que a altres països es ISM aquí es 
ICM... (2403 a 2500 MHz, 5725 a 5875MHz,  24 a 24,25 GHz, 61 a 61,50 GHz) 

• UN 85: Xarxes d’area local: 2445 a 2475 MHz 
“Estas frecuencias podrán ser utilizadas en redes de área local para la interconexión si hilos 
entre ordenadors y/o terminales y dispositivos periféricos para aplicaciones en interior de 
edificios. La potencia total será inferior a 100 mW (PIRE). Esta utilización se considera de 
uso común.” 
 
“Esta banda de frecuencias también podrá utilizarse para aplicaciones generales de baja 
potencia en recintos cerrados y exteriores de corto alcance. La potencia radiada máxima 
será inferior a 100 mW (PIRE)” 
 
“En ambos casos, las características radioeléctricas de estos equipos se ajustaran a las 
especificaciones ETSI ETS 300 328, ETS 300 440 o bien al estándar específico, si es el 
caso, lo que deberá indicarse en el correspondiente certificado de aceptación.” 
 

• UN 128: Xarxes d’area local d’altes prestacions: 5150 a 5350 MHz 
“En esta banda el uso por el servicio móvil en redes de area local se restringe para su 
utilización únicamente en el interior de recintos ....” 

 
Podem concloure que es pot operar a les bandes de freqüències d’us comú sense necessitat de llicència, 
però es tindrà que acceptar les interferències que produeixin tots els aparells que operen a aquestes  
freqüències. 
 
 
L’especificació ETS 300 328 és un estàndar de la ETSI que te com a títol: “Radio Equipment and Systems 
(RES); Wideband transmission systems; Technical characteristics and test conditions for data transmission 
equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques”. Aquest 
document es utilitzat per laboratoris acreditats i fabricants per a garantir el funcionament i la qualitat dels 
seus equips. Són els propis venedors els que indicaran que els seus equips compleixen amb aquests 
estàndars. Aquesta és una condició sine qua non per a poder posar a la venda equips sense fils a l’estat 
Espanyol. 
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4 Llicències i autoritzacions 
Com ja s’ha apuntat a l’apartat 3 no és necessària cap llicència, segons la normativa vigent, per a operar 
amb xarxes sense fils. Amb tot cal fer esment de la consulta realitzada pel consorci LocalRet a la Comisión 
del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) sobre la necessitat d’obtenir un títol habilitant i, en el seu cas, 
sobre la modalitat de títol que seria necesari per a l’establiment i posterior explotació d’una xarxa de 
telecomunicacions sense fils mitjançant enllaços de microones que utilitza el sistema wireless a 2,4GHz, a 
una velocitat de 11 Mbps, amb una cobertura aproximada entre els 2 i 7 Km i una potència d’emissió de les 
estacions entre 7 i 18 dBm (inferior a 100 mW). L’anomenada xarxa estaria destinada a donar cobertura 
d’accés a Internet d’alta velocitat a determinats municipis catalans amb dèficit d’aquest accés. 
 
En aquesta consulta LocalRet planteja dos escenaris: 
 

1. Cobertura d’una població sent l’ajuntament el propietari d’aquesta infraestructura, encarregant-se 
del manteniment i proporcionant un enllaç a Internet. En aquest cas els usuaris pagarien a 
l’ajuntament pel servei rebut, encara que també es planteja la possibilitat de que sigui gratuït pels 
usuaris i sigui l’ajuntament el que assumeixi tot el cost de la xarxa. 

2. Cobertura d’una població sent una associació d’usuaris la propietària d’aquesta infrastructura, 
encarregant-se del manteniment i proporcionant un enllaç a Internet. En aquest cas els usuaris 
pagarien pel servei rebut i l’ajuntament col.laboraria facilitant els emplaçaments i altres feines 
necessàries. 

 
Davant d’aquesta consulta la CMT aporta les següents conclusions: 
 

• És necessària una llicència individual del tipus “C2” habilitant per a l’establiment 
d’una xarxa pública de telecomunicacions que utilitzi el domini públic radioelèctric sense 
que el seu titular pugui prestar el servei telefònic disponible al públic. 

• Caldria una autorització general de tipus “C” per a prestar el servei d’accés a Internet, si 
es que aquest servei és prestat directament per la pròpia entitat que exploti la xarxa. 
En el cas de sigui un altre operador el que ofereixi el servei d’accés a Internet, el titular de la 
xarxa no necessitaria aquesta autorització. 

• L’oferta gratuïta del servei d’accés a Internet i del ús de la xarxa pública als usuaris pot ser 
considerada com una activitat susceptible de produir distorsions a la lliure competència al 
servei d’accés a Internet i en l’explotació de la xarxa pública de telecomunicacions i, per 
tant, contraria als principis informadors de la normativa en vigor regulador del sector de les 
telecomunicacions. 

 
La comissió del mercat de telecomunicacions (CMT) deixa ben clar que no es podran utilitzar recursos 
econòmics provinents de fons públics per a realitzar el desplegament i explotació d’una xarxa sense fils. Així 
mateix tampoc serà possible que l’accés a Internet sigui subvencionat mitjançant fons públics municipals. 
 
Cal destacar en aquest punt les sancions que han rebut varis municipis d’arreu de l’estat per haver fet el 
desplegament d’una xarxa sense fils i haver ofert als seus ciutadans accés gratuït a Internet. El cas més 
conegut és el corresponent a la població de Atarfe  a la província de Granada.  
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CAPÍTOL IV 
 
REQUISITS DE SEGURETAT 
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1 Introducció 
 

 
Les xarxes sense fils envien les dades a través de l’aire en forma d’ones radio, i són 
accessibles per a tots aquells que disposin d’un equip receptor com pot ser un ordinador 
portàtil i un tarja de xarxa inhalàmbrica. La naturalessa de les xarxes sense fils fa que les 
dades que es transmeten a través d’elles estiguin disponibles per a qualssevol que es trobi 
dins de l’àrea de cobertura de les ones de radio.  

 
Les ones es transmeten, i amb elles les dades que circulen per la xarxa, a través de l’aire en 
totes direccions. Aquesta característica de les xarxes sense fils que fa possible la seva 
existència també és converteix en el principal inconvenient quan es vol garantir la 
confidencialitat de les dades que circulen per la xarxa. Les xarxes sense fils, a diferència de 
les xarxes cablejades, no disposen d’una barrera física (parets, habitacions, edificis...) que 
les aïlli dels possibles intrusos que intentin accedir-hi. 
 
Per les raons exposades es pot veure que serà necessari disposar de mesures de seguretat 
per a garantir que la confidencialitat de les dades. Aquestes mesures de seguretat buscaran 
dos objectius: control d’accés a la xarxa (autenticació) i protecció de les dades (encriptació).  
 
L’estàndar 802.11 proporciona sistemes de seguretat, amb tot s’ha desmostrat que aquests 
sistemes de seguretat són vulnerables i s’han hagut d’utilitzar nous sistemes per a garantir la 
seguretat de les xarxes sense fils. 

 
 



Xarxa sense fils d’àmbit municipal  Requisits de seguretat 

 30 

2 Seguretat a 802.11  
 
L’estàndar 802.11 és un conjunt d’especificacions per a Xarxes sense fils cretat per el IEEE 
(Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc,). El primer estàndar WLAN va aparèixer a 
l’any 1997. Aquest estàndar definia el Control d’accés al medi (MAC) i la capa física (PHY) per a 
una xarxa d’area local (LAN) sense fils. En aquest estàndar es varen incloure els primers sistemes 
de seguretat. 
 
 Capa de control d’accés al medi (MAC) 

La capa de control d’accés al medi proporciona tres serveis: 
• Proporcionar un pont per a les dades entre la capa física i les capes superiors del 

model de referència OSI. 
• Accés controlat de les capes superiors al medi sense fils. Aquest mètode d’accés 

s’anomena Carrier-Sense Multiple Accés with Collision Avoidance (CSMA/CA). El 
CSMA/CA és similar a l’accés amb detecció de col·lisions utilitzat a les xarxes 
d’area local Ethernet (802.3). 

• Serveis d’autenticació i el sistema de seguretat Wireless Equivalent Privacy 
(WEP), encarregat d’encriptar les dades a transmetre a través de la xarxa sense 
fils. 

 
Capa física (PHY)  

La capa físa és la interfície entre el MAC i el mitjà de comunicacions sense fils utilitzat 
per a transmetre i rebre les trames de dades. Aquesta capa proporciona les següents 
funcions: 

• Interfície per a l’intercanvi de trames amb la capa superior MAC, tant per a rebre 
com per a enviar dades. 

• Modulació i adaptació del senyal per a transmetre i rebre les dades a través de 
microones. 

• Mesura del senyal per a indicar a la capa MAC activitat al mitjà de comunicació. 
 

Les xarxes basades en 802.11 poden treballar en dos modes diferents, ad-hoc, també conegut 
com Independent Basic Service Set (IBSS) i mode infrastructura, també conegut com a Basic 
Service Set (BSS). 
 

Mode Ad-hoc 
En el mode ad-hoc les estacions es comuniquen directament entre elles. Les xarxes ad-
hoc es generen quan dispositius móbils, amb proximitat els uns dels altres necessiten 
comunicar-se i no es disposa de cap infrastructura de xarxa. 
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Mode Infrastructura 

En el mode infrastructura, les estacions es comuniquen únicament amb un punt central 
d’accés. El punt  d’accés actua com un pont Ethernet entre el mitjà sense fils i el mitjà 
cablejat al qual el punt d’accés està connectat. 
 

 
 

2.1 Service Set Identifier (SSID) 
Els SSID s’utilitzen per a segmentar les xarxes sense fils en múltiples xarxes. Per exemple, cada un dels 
departaments d’una empresa podria constituir una xarxa a dins de la xarxa de tota l’empresa. Per a accedir 
a una de les múltiples xarxes sense fils, el client i el punt d’accés s’han de configurar amb els corresponents  
SSID. Els identificadors SSID  no són prou segurs per ells mateixos i calen mesures de seguretat adicionals, 
qualssevol atacant podria fàcilment apropiar-se d’aquests identificadors. 
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2.2 Filtrat d’adreces MAC 
El filtratge d’adreces MAC incrementa la seguretat fent que cada punt d’accés disposi d’una llista d’adreces 
MAC (identificadors únics de les targes de xarxa) dels dispositius clients autoritzats i només accepti la 
comunicació amb aquests equips i refusi la resta.  La vulnerabilitat d’aquest sistema es troba en el fet que 
un atacant pot fàcilment obtenir l’adreça MAC d’un client utilitzant un sniffer. Aquest atacant pot a 
continuació canviar la seva adreça MAC per l’adreça MAC obtinguda i que li permetrà accedir al sistema.  
L’encriptació de les dades entre el client i el punt d’accés pot ajudar a protegir i evitar aquestes escoltes no 
autoritzades, però cal que es disposi d’algoritmes d’encriptació forta. 

 
 
 
 
 

2.3 Wired Equivalent Privacy (WEP) 
Aquest sistema de protecció es va desenvolupar per a proporcionar encriptació i autenticació com a part de 
l’estàndar 802.11. Utilitza un algoritme d’encriptació amb una clau, o seqüència de números que es 
proporcionada per l’usuari. Els clients i els punts d’accés són configurats manualment amb la mateixa clau, 
que pot variar de 40 a 128 bits de llargada. Aquest sistema s’ha desmostrat que es totalment vulnerable. Un 
atacant escoltant les transmissions d’una xarxa i utilitzant eines com AirSnort pot arrivar a descobrir les 
claus d’encriptació en unes quantes hores o en uns quants dies en funció de la llargada de la clau i del tràfic 
que hi hagi a la xarxa.  
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3 Solucions actuals per a la seguretat 
Les mancances i vulnerabilitats que s’han especificat a l’apartat anterior han fet que apareguessin nous 
sistemes de seguretat més robustos i que fins al moment no s’ha demostrat la seva vulnerabilitat. A 
continuació és presenten els tres sistemes més utilitzats. 

3.1 802.1x 
Molts són els fabricants que han adoptat l’estàndar IEEE 802.1x, un entorn dissenyat per a proporcionar 
accés controlat per port entre els dispositius clients sense fils, els punts d’accés i els servidors. El 802.1x 
utilitza caracteristiques físiques de la infrastructura de la xarxa sense fils per a autenticar els dispositius que 
es connecten a un port, i per a no permetre l’accés al port quan l’autenticació falla. Utilitzac claus 
dinàmiques, en lloc de les claus estàtiques utilitzades al WEP, i requereix un protocol d’autenticació mútua. 
Aquest estàndar està suportat per una amplia majoria de dispositius utilitzats a les xarxes sense fils. 
 
Per a que l’autenticació funcioni correctament, les transmissions d’un usuari haurien d’anar a través de la 
xarxa sense fils fins a arrivar a un servidor que realitzes l’autenticació. RADIUS (Remote Authentication Dial-
in User Service) és una utilitat d’autenticació d’usuaris ampliament utilitzada. Existeix una versió GNU de 
lliure distribució anomenada FreeRADIUS.  El client sense fils contacta amb el punt d’accés on es vol 
connectar, que a l’hora comunica amb el servidor RADIUS de la xarxa. El servidor RADIUS verifica les 
credencials del client per a determinar si el dispositiu està autoritzat a connectar-se a la xarxa. Si el servidor 
RADIUS accepta al client, el servidor envia les dades, incloent les claus de seguretat, al punt d’accés per a 
permetre una connexió segura amb el client. 
 
El punt d’accés i el servidor RADIUS es comuniquen mitjançant el Protocol Extensible d’Autorització (EAP), 
un protocol punt a punt que suporta múltiples mètodes d’autenticació. Existeixen diferents tipus de protocols 
EAP desenvolupants per diferents fabricants, així per exemple un dels més utilitzats és el LEAP de Cisco 
que genera claus d’encriptació per a cada usuari i per a cada sessió. 
 

3.2 Wi-fi Protected Access (WPA) 
El IEEE està treballant en un conjunt de millores de seguretat per a l’estandar 802.11 que en el seu conjunt 
són conegudes com a 802.11i. Per a accelerar la implementació de solucions de seguretat per a xarxes 
sense fils per part dels fabricants s’ha avançat una part de la implementació del 802.11i. Aquest subconjunt 
del 802.11i és anomenat Wi-fi Protected Access (WPA) i s’ha dissenyat com una actualització de software 
per als equips certificats com a Wi-Fi, mantenint la compatibilitat amb el futur estàndar 802.11i. Aquest 
sistema proporciona als usuaris de les xarxes sense fils encriptació en les seves dades i control d’accés a 
les xarxes sense fils. WPA s’ha dissenyat per a corregir totes les vulnerabilitats conegudes del sistema 
WEP.  
 
WPA combina la funcionalitat de 802.1x amb el Protocol d’integritat de clau temporal (TKIP). Dissenyat per a 
ser utilitzat com una actualització de software dels dispositius 802.11 basats en WEP, el TKIP corregeix les 
vulnerabilitats de les claus estàtiques utilitzades en WEP.  
 
El protocol TKPI implementa una generació ràpida de claus fent una nova encriptació cada 10000 paquets i 
utilitza una funció de barreja per a criptografiar els vectors d’inicialització dels paquets de dades amb la clau 
compartida. TKPI també incorpora integritat dels missatges comprovant la identificació alterada dels 
paquets. Aquest protocol està basat en el mateix algoritma RC4 amb claus de 40 bits utilitzat al WEP.  
 
La combinació de l’autenticació del 802.1x i la generació de claus dinàmica i les millores del protocol TKPI 
són un pas intermig que permet implementar xarxes sense fils amb privacitat i integritat a les transmissions 
de dades. 
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3.3 VPNs 
 
Una xarxa privada virtual  (VPN) permet als usuaris de xarxes publiques o xarxes no protegides , com per 
exemple Internet o una xarxa sense fils basada en seguretat WEP, establir una connexió segura a una 
xarxa privada. La VPN protegeix la xarxa sense fils creant un tunel que blinda les dades a possibles 
accessos no autoritzats. Les VPNs s’utilitzen ampliament per a permetre accés remot segur a intranets 
corporatives. Aquest sistema proporciona un alt nivell de confiança mitjançant mecanismes de seguretat  
tals com, IPSec (Internet Protocol Security).  
 
IPSec utilitza algoritmes d’encriptació forta com el DES (Data Encryption Standard) i el 3DES (Triple DES) 
per a encriptar les dades, amb altres algoritmes per a autenticar els paquets de dades. IPSec també utilitza 
certificats digitals per a validar claus públiques. Quan s’utilitza sobre una xarxa sense fils, l’encaminador  
VPN s’encarrega de l’autenticació, de l’encapsulació i de l’encriptació. 
 
La combinació d’una xarxa privada virtual basada en IPSec i 802.11 amb WEP proporciona una solució 
pràctica i escalable per a la protecció de les dades que es transmeten per una xarxa sense fils. Aquesta 
solució permet utilitzar xarxes 802.11 d’una forma segura sense haver d’utilitzar altres sistemes de 
seguretat.  
 
La combinació de les xarxes privades virtuals amb tallafocs permet l’aïllament efectiu de les xarxes sense 
fils de les xarxes corporatives. 
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4 Recomanacions de seguretat 
• No basar la seguretat de les xarxes sense fils en el protocol WEP 

El protocol WEP no és segur. Si es vol disposar d’un sistema segur i no és disposa de 802.1x ni de 
WPA cal considerar la possibilitat d’utilitzar mecanismes d’encriptació punt a punt tals com el IPSec 
de les xarxes privades virtuals (VPN) 
 

• Separar les xarxes sense fils de les xarxes cablejades 
Donat que les xarxes sense fils poden ser insegures no s’hauria de permetre la coexistència del 
tràfic d’una xarxa sense fils amb una xarxa LAN cablejada en un entorn de confiança. Cal utilitzar 
tallafocs per a separar els dos tipus de xarxes. 
 

• Utilitzar les llistes de control d’acces per MAC 
Tot i que un atacant trobi el punt d’accés, d’aquesta forma, no se li permetrà accedir al punt 
d’accés. Seria necessari que descobrís un client connectat i que utilitzes la seva MAC per a accedir 
al punt d’accés. Aquesta mesura pot ser vulnerable però es tracta d’una mesura més de seguretat. 
 

• Canviar les claus d’encriptació sovint 
En el cas d’utilitzar el protocol WEP és necessari canviar les claus periòdicament per a disminuir el 
risc d’atac al sistema. 
 

• Deshabilitar els “Beacon Packets” 
Aquests paquets els envien periòdicament els punts d’accés per a informar del SSID necessari per 
a connectar-se a la xarxa sense fils. Si els punts d’accés no envien aquesta informació els clients 
hauran de saber el SSID per a connectar-se al punt d’acces. 
 

• Canviar els passwords per defecte i les adreces IP dels punts d’accés 
La majoria dels punt d’accés utilitzen un servidor web incorporat al seu interior per a realitzar les 
tasques de configuració. Els valors dels passwords i de les adreces IP que porten de fàbrica són 
els mateixos per tots. 
 

• No utiliitzar servidor DHCP 
La utilització d’un servidor DHCP vol dir que qualssevol que intenti connectar-se a la xarxa rebrà 
una adreça IP automaticament del servidor DHCP. Si no hi ha disponible aquesta opció un possible 
atacant haurà d’utilitzar un sniffer per a comprovar quines adreces IP s’estan utilitzant a la xarxa i 
quines hi ha lliures per a poder-les ocupar. Per una altra banda cal tenir en compte que la no 
utilització d’un servidor DHCP complicarà les feines de l’administrador de  la xarxa perquè caldrà 
mantenir una llista en la que es relacionin els clients amb les adreces IP i caldrà configurar cada  
client amb la seva adreça IP. 
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5 Solucions futures per a la seguretat: 802.11i 
A finals de 2004 està prevista l’aparició dels primers equips que suportaran plenament les capacitats del nou 
estàndar 802.11i. Aquest estàndar millorarà la seguretant en les xarxes sense fils en els següents aspectes: 
 

• Utilització dels estàndards d’autenticació 802.1x per als equips nous i per als equips que ja 
existeixin. 

• Una actualització de seguretat per TKIP per al hardware 802.11, proporcionant un software robust i 
nou firmware per a WEP. 

• Pla de seguretat per nous equips de punt d’accés amb millores en l’encriptació basada en AES 
(Advanced Encryption System). 

 
Els nous punts d’accés suportaran encriptació AES mitjançant hardware proporcionant d’aquesta forma alts 
nivells de rendiment de la xarxa sense  fils. En els equips amb més capacitat de càlcul, com per exemple els 
ordinadors, aquesta encriptació es podrà fer utilitzant el software corresponent. 
 
En general el 802.11i recollirà les millores introduïdes pels dos sistemes de seguretat més utilitzats en 
l’actualitat el 802.1x i el WPA. 
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6 Seguretat a la xarxa sense fils municipal 
Per a garantir la confidencialitat de les dades dels usuaris que utilitzin la xarxa municipal sense fils 
s’utilitzarà el sistema de seguretat WPA. Els equips a utilitzar, punts d’accés i targes inhalàmbriques per als 
clients hauran de suportar aquest protocol de seguretat. Amb aquesta mesura garantirem la confidencialitat 
de les dades dels usuaris de la xarxa. 
 
Cal tenir en consideració totes les recomanacions exposades a l’apartat 4 d’aquest capítol, per a garantir 
una bona política de seguretat referent a les connexions que es rebin a través de la xarxa sense fils. 
 
Un servidor FreeRadius s’instal.larà al lloc central de connexió a internet per a garantir l’autenticació de tots 
els usuaris de la xarxa.  
 
Els següents perfils d’usuaris estaran disponibles per a assignar a cada un dels nous usuaris de la xarxa: 
 
 

 
Perfil 
 

 
Permisos 

 
Convidat 
 

Accés a la xarxa interna de l’ajuntament  
Lectura dels sistemes de fitxers públics 

 
Internauta 
 

Els mateixos que el convidat 
Accés a internet 

 
Gestor de continguts 

Els mateixos que l’internauta 
Lectura i Escriptura dels sistemes de fitxers públics 
 

 
Empleat Ajuntament 
 

Els mateixos que el gestor de continguts 
Lectura i Escriptura dels sistemes de fitxers no 
accessibles al públic de l’Ajuntament 

 
Administrador 
 

 
Accés total 
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CAPÍTOL V 
 
SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL MUNICIPI 
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1 Introducció 
 

 
La importància de la situació geogràfica del municipi es troba en el fet que les xarxes sense 
fils treballen amb enllaços de radio a freqüències superiors a 2GHz. Les ones de 
radiofreqüència superiors a 2GHz no atravesen totalment els cossos sòlids, això fa que els 
edificis, els arbres, les muntanyes i tot els cossos representin barreres per a la transmissió 
de les ones de radio que transporten les dades de les xarxes sense fils.   
 
L’estudi que es realitza en els propers capítols classifica els diferents tipus de barreres 
arquitectòniques (blocs de pisos, naus industrials, arbres...) i les barreres geogràfiques 
(muntanyes, turons, ...) que podem trobar al municipi de Sarrià de Ter i que suposaran una 
barrera física per a la transmissió i recepció dels enllaços de radio. La localització d’aquestes 
barreres determinarà la situació dels diferents punts d’accés de la xarxa. 
 
Per a garantir la comunicació entre dos punts mitjançant un radio enllaç cal que aquests dos 
punts tinguin visibilitat directe entre ells. La localització dels punts més elevats del municipi 
(edificis alts, muntanyes ...)  permet la situació dels punts d’accés per a poder donar una 
bona cobertura a les diferents zones poblades del municipi.  
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2 Barreres geogràfiques 
El municipi de Sarrià de Ter es troba situat en un pla. Les zones poblades a les que cal donar 
cobertura és troben situades a la mateixa altitud i no hi ha muntanyes que impedeixin la 
propagació de les ones radioelèctriques.  El municipi es troba distribuït amb els següents 
barris: Sarrià centre, La Rasa, El Pla dels Vinyers, El Pla de l’Horta, Sarrià de Dalt i el Pla d’en 
Xuncla. 
 
Només existeix un punt que es troba aïllat i que te una barrera geogràfica importat, es tracta 
de l’escola C.E.I.P. Montserrat 1 . Aquesta escola es troba situada a la part superior d’una 
muntanya, aquest punt és el més allunyat del centre del poble.  
 
A la imatge de la figura 1 es pot veure una fotografia àrea de tot el municipi de Sarrià de Ter. 
En aquesta fotografia es pot apreciar la situació de la muntanya que fa de barrera natural per 
a la transmissió de la xarxa sense fils cap a l’escola C.E.I.P.   

 
  Figura 1. Situació de les barreres geogràfiques i arquitectòniques 
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3 Barreres Arquitectòniques 
Tres són les barreres arquitectòniques més importants que trobarem al municipi de Sarrià. A la 
figura 1 les podem veure simbolitzades de color blau. Aquestes tres barreres són edificis privats 
(bàsicament naus industrials) que suposen una barrera per a la xarxa sense fils. Per a superar 
aquestes barreres haurem de distribuir els punts d’accés de tal forma que la seva àrea de 
cobertura no coincideixi amb aquests edificis, ja que en aquest cas estarien actuant de barrera i no 
permetrien la comunicació amb la resta de la xarxa. 
 
 

2
 Antiga fàbrica de la Coca-Cola. En breu desapareixerà i aquesta zona es convertirà en 

edificis de vivendes. Aquestes naus suposen una barrera entre el barri de la Rasa i els barris del 
Pla dels Vinyers i el Pla de l’Horta. 
 
 

3
 Instal.lacions de la fàbrica Torras Papel. Tot i que es tracta de naus industrials amb una 

alçada i una llargada important, no suposen cap barrera real donat que no hi ha edificis de 
vivendes darrera d’aquestes naus industrials.  
   
 
 

4
  Les naus industrials del Pla d’en Xuncla suposen un barrera arquitèctonica a tenir en 

compte a l’hora de fer arribar la xarxa sense fils a aquesta part del poble. Cal utilitzar els edificis 
de vivendes situats en aquesta part del poble per a poder col.locar una antena a l’alçada suficient 
per a poder disposar de la senyal necessària per a poder-nos connectar a la xarxa sense fils des 
d’aquest punt del poble. 
 
 
 
 

3.1 La zona de Fresnel 
 

 
Els edificis, les cases i la resta de construccions del poble també poden significar una barrera 
arquitectònica per a la xarxa. Cal considerar la situació d’aquestes construccions i comprovar que 
existeix visibilitat directe entre els diferents punts que volem comunicar amb la xarxa sense fils. 
 
A l’hora d’establir un enllaç de comunicació entre dos punts mitjançant una xarxa sense fils cal 
considerar les barreres o obstacles que hi ha a l’anomenada zona de Fresnel. Aquesta zona de 
Fresnel per a una senyal de ràdio és una àrea elíptica al voltant del camí visual entre els dos punts 
a enllaçar. Aquesta zona varia en funció de la longitut del camí i de la freqüència del senyal.  
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Figura 2. Zona de Fresnel 
 
 
Per a calcular l’alçada a buidar d’obstacles entre dues antenes es pot utilitzar la següent aplicació 
web: 
   http://gbppr.dyndns.org:8080/wireless.super.main.cgi 
 
A la taula 1 es pot veure quina és la relació entre la distància de les antenes i l’alçada a buidar 
d’obstacles per a xarxes sense fils que treballen a 2,4GHz. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Relació entre distància i Zona de fresnel per a senyals de 2,4GHz 
 
En el projecte que ens ocupa la distàncies màximes que hi haurà entre antenes no serà superior 
als 2 Km en cap cas.  La majoria de distàncies que ens trobarem estaran com a molt al voltant 
dels 500 metres. 

 
 
Distància entre antenes 
(en Km) 
 

 
Zona de Fresnel (alçada 
mínima a buidar 
d’obstacles en metres) 
 

1 3,9 
2 5,6 
3 7,1 
4 8,4 
5 9,7 
6 11,0 
7 12,3 
8 13,6 
9 15,0 
10 16,4 
11 17,9 
12 19,4 
13 21,0 
14 22,7 
15 24,4 
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4 Situació de punts d’accés 
 
Els possibles punts d’accés que donen servei als usuaris de la xarxa sense fils al municipi de 
Sarrià de Ter es distribuiran d’acord amb els següents criteris: 
 

• Cal buscar els punts més elevats que ens proporcionin una 
visibilitat  el més amplia possible. 

• Donat que l’Ajuntament és part implicada del projecte cal 
localitzar els edificis públics amb més alçada per a poder 
situar-hi les antenes i els equips. 

• Als punts d’accés haurem de disposar de corrent elèctric per a 
alimentar els equips. Si hi haguès un punt d’accés prou 
interessant per les seva situació geogràfica es podria plantejar 
la possiblitat de dotar al punt d’acces d’energia solar i bateries, 
amb tot això suposaria un increment considerable en el 
pressupost del punt d’accés. 

• Les barreres arquitectòniques i les geogràfiques han de tenir-
se en compte a l’hora de situar els punts d’accés. 

 
 
El mapa de la figura 3 situa els punts més apropiats per a la instal.lació dels punts d’accés de la 
xarxa sense fils. Aquests punts es troben situats a la part superior dels edificis públics i privats 
més elevats del municipi. A continuació es llisten aquests possibles punts d’accés: 

1. La Rasa. Edificis de vivendes de 5 a 6 plantes. En un d’ells l’Ajuntament disposa d’un 
local social.  

2. Fàbrica de La CocaCola. Les naus d’aquesta fàbrica estan a punt de ser desmantellades 
i es construiran edificis de vivendes. En aquests nous edificis es podria situar un punt 
d’accés.  

3. Avinguda de França 1. Edificis de vivendes de 5 a 6 plantes. Disposen d’una bona 
visibilitat per a la zona del centre del poble. 

4. El Coro. Local social propietat de l’ajuntament i que es troba en procés de rehabilitació. 
Te molt bona visibilitat per a la zona del centre del poble proper a Sant Juliá de Ramis. 

5. Ajuntament. Edifici amb el punt més alt del centre del poble. Te visibilitat directe amb 
gairebé tots els barris del municipi. 

6. Esglesia. El punt més alt del poble és el campanar de l’Esglesia. 
7. Pavelló municipal. En el punt més alt del pavelló hi ha una molt bona visibilitat dels barris 

del Pla dels Vinyers, el Pla de l’Horta i Sarrià centre. 
8. Avinguda de França 2. Edificis de vivendes de 3 a 4 plantes. Disposen d’una bona 

visibilitat de part de la zona del Pla de l’Horta. 
9. Pla de l’Horta. Edificis de vivendes de 5 a 6 plantes. En el seu punt més alt disposen 

d’una molt bona visibilitat dels barris del Pla de l’Horta, Pla dels Vinyers i part de Sarrià 
de Dalt. 

10. La Cooperativa. Local social propietat de l’Ajuntament. Disposa de visibilitat de part del 
pla de l’Horta i de tot Sarrià de Dalt. Enlairant-nos uns 5 metres per sobre del seu punt 
més alt podem tenir visibilitat amb els edificis del Pla d’en Xuncla 

11. Diposits d’aigua. En aquest punt l’Ajuntament disposa d’una caseta per als equips de 
control dels diposits d’aigua municipals i d’un màstil amb antenes. Aquest punt te 
visibilitat directe amb la Cooperativa i amb l’escola C.E.I.P. Montserrat. 

12. Centre Parroquial. Aquest edifici privat disposa de visibilitat directe amb tot Sarrià de 
Dalt. 
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13. Pla d’en Xuncla. Els edificis de vivendes del Pla d’en Xuncla poden tenir en el seu punt 
més alt, ajudats amb un màstil adicional, visibilitat amb la Cooperativa. 

 
 

Figura 3. Situació dels possibles punts d’accés de la xarxa sense fils 
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CAPÍTOL VI 
 
CAPACITAT I POSSIBILITATS DE CREIXEMENT 
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1 Serveis de la xarxa 
 

Un dels punts més importants a l’hora de projectar una xarxa de comunicacions és establir quins 
seran els serveis que es voldran oferir a través d’ella. Les limitacions tecnològiques ens marcaran 
en bona part quin serà el servei que es podrà oferir a través de la xarxa. Actualment les xarxes 
sense fils es troben en els inicis del seu desenvolupament i tenen restriccions d’ample de banda i 
cobertura que cal tenir en compte a l’hora de proposar els serveis a oferir. Per una altra banda cal 
considerar els aspectes legals, les autoritzacions i llicències necessàries (Veure Tema Aspectes 
Legals) a l’hora de donar determinats serveis, com per exemple el de telefonia a través de la xarxa 
sense fils. 
 
 
Els següents serveis són els previstos per a la xarxa municipal sense fils de Sarrià de Ter: 
 
 

• Intercanvi de fitxers entre usuaris 
Els usuaris connectats a la xarxa sense fils tindran la possiblitat de connectar-se 
entre ells i posar a disposició de la comunitat fitxers que tinguin en els seus 
ordinadors personals. Per a que les transferències de fitxers es facin amb una 
rapidesa acceptable l’ample de banda disponible per a aquests usuaris hauria de 
ser de 2Mbps. 
 

• Interconnexió de xarxes municipals 
Els diferents ordinadors o xarxes d’ordinadors de propietat municipal que hi ha 
repartides al municipi es podrien connectar per a compartir recursos. Per exemple 
els ordinadors dels centres socials de la Rasa, la Cooperativa i l’escola CEIP 
Montserrat podrien estar interconnectats i utilitzar els recursos disponibles a cada 
un d’ells des de qualssevol dels altres. L’ample de banda necessari seria de 4 
Mbps. 
 

• Xat 
Els usuaris podrien establir connexions amb un programa de xat i mantenir 
converses utilitzant els servidors de xats de la xarxa sense fils. Es podrien planificar 
converses amb els representants locals (alcalde, regidors, representants dels grups 
polítics municipals, convidats...). L’ample de banda necessari seria de 128Kbps. 
 

• Connexió a Internet 
Els usuaris, els centres socials, els centres esportius, les associacions i en general 
tot el poble podria disposar d’una connexió a internet. Els serveis disponibles per a 
la connexió a internet serien: servei de connexió web (http), servei de connexió (ftp) 
i servei de correu electrònic. Per a evitar la saturació de la xarxa quedarien excloses 
les connexions amb aplicatius P2P tipus emule, kazaa, etc., aquests aplicatius 
ocupen un ample de banda important i de forma continuada. L’ample de banda 
necessari per a la connexió a internet seria de 512Kbps. 
 

• Connexió a Intranet 
Una intranet amb connexió al portal web www.sarriadeter.com podria estar 
disponible per a tots els usuaris de la xarxa sense fils. En aquesta intranet hi hauria 
disponibles serveis de connexió a webs d’ambit municipal (associacions, escoles, 
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organitacions de botiguers, personals ...), serveis de correu electrònic i espais de 
fitxers compartits. L’ample de banda necessari per a la connexió a intranet seria de 
512Kbps. 

• Gestió remota de sensors mediambientals 
Dispositius situats a punts estratègics de la geografia mediambiental del municipi 
podrien servir per a monitoritzar la contaminació i l’estat de les aigües dels rius i 
rieres del poble, la contaminació acústica, la contaminació mediambiental, etc. 
Aquests dispositius utilitzarien la xarxa sense fils per a comunicar-se amb els 
servidors centrals i notificar les incidències que es produeixin. L’ample de banda 
necessari seria de 64Kbps. 
 

• Gestió remota d’enllumenat públic 
El sistema d’enllumenat públic es podria controlar remotament per a detectar 
possibles avaries i per a disminuir la despesa elèctrica mitjançant la xarxa sense 
fils. L’ample de banda necessari seria de 64Kbps. 
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2 Tecnologies sense fils  
 
 
 

2.1 Hiperlan 
 
HiperLAN  (High-Performance Radio Local Area Network, “Xarxa d’àrea local de radio d’alt rendiment”) és el 
resultat dels treballs de ETSI (European Telecommunications Standards Institute) per a aconseguir una 
estàndar de xarxa d’area local sense fils via ràdio.  
 
La primera versió d’aquest estàndar, HiperLAN/1, publicada el 1996, treballava a la banda de freqüències de 
5 GHz i arrivaba a velocitats de 24Mbps. Només acceptat a Europa aquest standard fa funcionar els equips 
en mode ad-hoc, tots contra tots, i no necessita cap configuració i cap punt d’accés central. Relativament 
difícil d’operar i de mantenir aquest estàndar no garanteix cap ample banda. 
 
El 1997 ETSI va reconèixer que HiperLAN/1 no estava resultant viable comercialment i va crear un projecte 
anomenat BRAN (Brodband Radio Access Network). El resultat es va obtenir el febrer del 2000 amb 
HiperLAN/2. Aquest estàndar està dissenyat per a oferir accessos sense fils d’alta velocitat a través de 
xarxes ATM (Asychronous Transfer Mode), a xarxes cel.lular de tercera generació, Firewire IEEE 1394 i 
xarxes IP. 
 
HiperLAN/2 ofereix velocitats de transmissió de 54 Mbps utilitzant el sistema OFDM (Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing). Les freqüències utilitzades són de 5,25 a 5,35 GHz per a sistemes d’interior  a 
200mW de potència i de 5,47 a 5,725 GHz per a sistemes d’exterior a 1000mW de potència. 
 
HiperLAN/2 disposa de sistemes de seguretat forts utilitzant autenticació i claus d’encriptació per sessió. Per 
una altra banda garanteix un determinat ample de banda i ofereix millor qualitat de servei que el seu 
predecessor. 
 
El 1999 es va crear un associació, HiperLan2 Global Fòrum, formada per Nokia, Tenovis, Dell, Ericsson, 
Telia i Texas Instruments, per a promoure la utilització d’aquest estàndar. Amb tot,  aquest sistema segueix 
sense assolir l’èxit comercial desitjat. 
 
 

2.2 802.11a 
 
La tecnologia de radio utilitzada per l’estàndar 802.11a treballa amb freqüències de 5GHz i pot arribar a una 
velocitat de transmissió de 54Mbps utilitzant OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing).  
 
Els principals avantatges d’aquesta tecnologia són: 
 

• Alt rendiment. 
El fet de treballar a 54Mbps fa que aquesta tecnologia sigui d’alt rendiment per a entorns on 
sigui necessària la transferència de grans volums d’informació en un espai de temps molt 
reduït com per exemple per a la transmissió de audio, video o fitxers amb imatges motl 
grans. Alguns fabricants utilitzen en aquesta tecnologia pròpia compatible amb 802.11a per 
a desenvolupar equips que arriben a treballar a 72Mbps i 108Mbps utilitzant simultàneament 
2 o més canals de radio.  
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• Baixes interferencies de radiofreqüència 
Els sistemes de transmissió sense fils utilitzats per Bluetooth i alguns telefons sense fils 
utilitzen la banda de 2,4GHz deixant lliure la banda de 5GHz. El fet que no hi hagi aparells 
inhalàmbrics que utilitzin la banda de 5GHz suposa que els equips de les xarxes sense fils 
que treballen a 5GHz rebin menys interferències que els que treballen a 2,4GHz.  
 

• 12 canals sense solapament 
Aquest estàndar defineix 12 canals de ràdio que, a diferència del 802.11b/g, no es solapan 
entre ells. Això vol dir que hi poden haver en una mateixa zona 12 punts d’accés amb els 
seus usuaris corresponents sense que interfereixin en les seves comunicacions ni 
disminueixi el rendiment de la xarxa.  

 
 
Els principals inconvenients d’aquesta tecnologia són: 
 

• Reduccio de la distància de transmissió 
A mida que augmentem la freqüència de treball es disminueix el rang de cobertura del 
senyal. En general la tecnologia de 5GHz tindrà un rang de cobertura menor que la de 
2,4GHz.  
 

• No compatible amb 802.11b ni 802.11g 
La tecnologia de radio utilitzada a la capa física per l’estàndar 802.11a és diferent a la 
utilitzada pels estàndars 802.11b i g. Igualment les freqüències base de treball es troben a 
diferents bandes 5 GHz i 2,4GHz 
 

• Preus elevats 
La implantació d’aquesta tecnologia, sobre tot a Europa, ha sigut molt menor que la 
tecnologia de 2,4GHz, això ha fet que comercialment és desenvolupés molt més la 
tecnologia de 2,4 que la de 5 GHz, permetent aquest fet que els preus de la 2,4 GHz fossin 
menors que la de 5GHz 
 

• A Europa només és legal a l’interior de recintes tancats 
La banda de 5GHz a molts països europeus esta reservada per a comunicacions via satèlit, 
és per aquesta raó que la tecnologia 802.11a s’ha restringit el seu ús a recintes tancats. 
Aquesta condició fa que no sigui possible aplicar aquesta tecnologia a la xarxa sense fils 
municipal de Sarrià de Ter. 

 
 

2.3 802.11b 
L’estàndar 802.11b va nèixer per a millorar el rendiment del seu predecessor el 802.11, aquest estàndar 
suportava un màxim de 2Mbps i va ser introduït pel IEEE l’any 1997. El 802.11b va aperèixer l’any 1999 i 
suporta un ampla de banda de fins a 11Mbps.  
 
Treballa a la banda de freqüències de 2,4 GHz, a l’igual que l’original 802.11.  Amb aquesta tecnologia es 
poden utilitzar fins a 11 canals diferents,  dels quals 3 es poden utilitzar simultàneament en una mateixa 
zona sense que s’interfereixin. 
 
Aquesta tecnologia és la que ha esdevingut més popular en els últims anys i la que comercialment ha estat 
més desenvolupada i acceptada pels usuaris. 
 
Els principals avantatges d’aquesta tecnologia són: 
 

• Preus molt econòmics 
L’alta acceptació d’aquesta tecnologia per part dels usuaris i la gran quatitat d’oferta d’equips 
amb 802.11b ha fet que els fabricants baixessin els preus dels seus equips per a ser més 
competitius i oferir millors ofertes que la competència. 
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• Alta disponibilitat comercial d’equips 
La tecnologia de xarxa sense fils més ampliament difosa ha estat la 802.11b, el nombre de 
punts d’accés i de targes de xarxa amb aquesta tecnologia és més elevada que la resta de 
tecnologies. En qualsevol establiment de venta de productes informàtics, així com en grans 
superfícies comercials es pot trobar equips amb tecnologia 802.11b. 

 
Els principals inconvenients d’aquesta tecnologia són: 
 

• Interferències amb altres equips que operen a 2,4GHz 
Aparells com els microones o alguns telefons inhalàmbrics treballen a la banda de freqüències 
de 2,4GHz, aquests equips causen interferències que poden fer disminuir el rendiment de les 
xarxes sense fils i en algunes ocasions fins i tot anular el seu funcionament. 

• Baixa velocitat de transmissió 
La màxima velocitat de transmissió de l’estàndar 802.11b és de 11Mbps, amb tot aquesta 
velocitat de transmissió no és real, el rendiment de les xarxes sense fils és normalment de la 
meitat com a màxim de la velocitat de transmissió a la que treballen, per tant el 802.11b com à 
màxim treballarà a 4,5 o 5 Mbps. 

• Saturació de la banda de 2,4GHz 
L’alta disponibiltat i els baixos preus dels equips fa que comenci a notar-se una saturació 
d’equips en aquesta banda de freqüències. Com a màxim es pot treballar amb 3 punts d’accés 
simultaneament en una determinada zona, aquests punts d’accés poden utilitzar 3 canals de 
radio sense que es solapin i per tant es causin interferències entre ells. Si en una mateixa zona 
s’afegeix un quart i un cinquè punt d’accés alguns dels canals de radio es solaparan i es 
produiran interferències entre ells, reduint d’aquesta forma el rendiment d’aquests canals. 
 
 

 

2.4 802.11g 
L’estàndar 802.11g ha estat l’ultima tecnologia desenvolupada pel IEEE i que es troba en fase de 
comercialització (actualment el IEEE està treballant i finalitzant altres estàndars que proporcionen més 
rendiment a les xarxes sense fils). Aquest estàndar és una extensió del 802.11b. El 802.11g amplia la 
velocitat de transimissió fins a 54Mbps treballant a la banda de freqüències de 2.4GHz.  
 
La tecnologia 802.11g és compatible amb la tecnologia 802.11b, això vol dir que els equips que utilitzen la 
tecnologi 802.11g es podran comunicar amb equips que utilitzin la tecnologia 802.11b; sempre s’utilitzarà la 
velocitat de transmissió del dispositiu amb menys capacitat, en aquest cas quan un dispositiu 802.11g es 
comuniqui amb un dispositiu 802.11b la màxima velocitat que es podrà aconseguir serà de 11Mbps. 
 
Els principals avantatges d’aquesta tecnologia són: 
 

• Alta velocitat de transmissió 
La velocitat de transmissió pot arrivar fins a 54Mbps, amb tot el rendiment de les xarxes sense 
fils és gairebe la meitat de l’ample de banda al que treballen, per tant la velocitat real de 
transmssió d’aquesta tecnologia és de 27Mbps. 
 

• Comercialment es troba en plena expansió 
Actualment comencen a aparèixer gran quantitat d’equips que utilitzen aquesta tecnologia. En 
un futur no gaire llunyà substituiran plenament els equips amb tecnologia 802.11b. 
 

• Compatible amb la tecnologia 802.11b 
Aquesta tecnologia utilitza la mateixa freqüència de transmissió que la 802.11b. En una xarxa 
on hi hagin equips amb tecnologia 802.11b és pot afegir un equip amb tecnologia 802.11g 
treballant a 11Mbps. 
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Els principals inconvenients d’aquesta tecnologia són: 
 

• Interferències amb altres equips que operen a 2,4GHz 
Igual que la tecnologia 802.11b els aparells com els microones o alguns telefons inhalàmbrics 
treballen a la banda de freqüències de 2,4GHz,  causen interferències que poden fer disminuir 
el rendiment de les xarxes sense fils i en algunes ocasions fins i tot anular el seu funcionament. 
 

• Saturació de la banda de 2,4GHz 
Al treballar a la banda de 2,4GHz igual que la tecnologia 802.11b ens trobem que per un costat 
és compatible amb aquesta tecnologia amb als avantatges que això suposa, però per un altra 
banda es continua emplenant aquesta banda encara més d’equips que en una mateixa zona 
només poden treballar 3 canals (3 punts d’accés) simultàneament. 
 

• Pèrdua d’ample de banda quan hi ha un equip 802.11b a la mateixa xarxa 
En una xarxa sense fils que treballi a 54Mbps entre tots els seus equips, tan sols n’hi hagin un 
que sigui de tecnologia 802.11b tots hauran de treballar a 11Mbps, reduint considerablement el 
rendiment de la xarxa. 

 
 
 
De totes les tecnologies exposades en aquest document (HiperLan, 802.11a, 802.11b i 802.11g) 
les més adients per a utilitzar a la xarxa municipal sense fils de Sarrià de Ter són la 802.11b i la 
802.11g.  
La tecnologia HiperLan no ha tingut acceptació i no és fàcil de trobar material per a fer xarxes amb 
aquesta tecnologia.  
La tecnologia 802.11a seria la més interessant a l’hora d’aplicar a la xarxa municipal pels seus 
principals avantatges, però el fet de que a Europa no sigui legal en espais exteriors fa que s’hagi 
d’excloure totalment. 
Per tant a l’hora d’utilitzar equips farem servir els que disposin de tecnologia 802.11b i/o 802.11g. 
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CAPÍTOL VII 
 
INFRASTRUCTURA DE XARXA 
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1 Equips servidors 
 
La xarxa sense fils municipal que estem projectant disposarà de tres servidors: un servidor proxy 
per a donar accés a la xarxa internet, un servidor de seguretat i un servidor de continguts. 
Els servidors disposaran d’una part de software i una part de hardware. El software que s’utilitzarà 
serà de lliure distribució evitant d’aquesta forma haver de pagar llicències que són innecessàries.  
 
 

1.1 Servidor proxy 
 
Aquest servidor s’utilitzarà per a realitzar la connexió de la xarxa sense fils amb la xarxa internet. 
Disposarà d’un tallafocs i es dotarà de mesures de seguretat per a evitar que possibles atacants 
exteriors puguin afectar el rendiment de la xarxa sense fils i les dades dels usuaris i les dels 
servidors. 
 
El servidor proxy és un software que guarda les peticions que els usuaris demanen a internet, és a 
dir si un usuari demana descarregar una pàgina web, demana al servidor que obtingui aquesta 
pàgina, el servidor proxy es connecta al servidor remot i demana la pàgina, a continuació reenvia 
la petició al usuari i al mateix temps guarda una copia de la informació: La propera vegada que 
algú demani aquesta pàgina, el servidor proxy la llegeix del disc i la transfereix al usuari de forma 
instantànea.  
 

• Software 
Sistema operatiu: Linux Knoppix 3.3.  

Aquest distribució de linux està basada en Debian, permetent així utilitzar la gran 
quantitat de paquets de software disponibles per a ella. 

Servidor Proxy: Squid.  
Squid és un servidor proxy cache d’alt rendiment per a clients web, suporta FTP, 
gopher i HTTP, entre altres protocols.  

 Tallafocs: IPTABLES. 
Iptables és un tallafocs que permet filtrar determinat tràfic de la xarxa sense fils cap 
a l’exterior (Internet) i tràfic provinent de l’exterior.  

 
• Hardware 

Ordinador PC amb les següents característiques: 
 Disc dur de 10 Gb.  
 Memoria RAM 256 Mb 
 Processador Pentium II  
 2 Targes de xarxa Ethernet (per a la xarxa sense fils i per a connectar-se a intern 
 
  

1.2 Servidor de seguretat  
Aquest servidor s’utilitzarà per a desplegar els sistemes de seguretat de la xarxa sense fils. 
L’autenticació dels usuaris de la xarxa serà la principal funció d’aquest servidor. 
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• Software 
Sistema operatiu: Linux Knoppix STD  

Knoppix STD és una distribució de knoppix basada en Debian que disposa de tot 
un conjunt d’eines per a la seguretat 

Eines de seguretat: 
FreeRadius: Servidor Radius utilitzat per a l’autenticació de servidors i clients. 
Snort: Software per a la detecció d’intrusos. 
WIDZ:  Detecció d’intrusos per xarxes sense fils. 

La distribució Knoppix STD proporciona moltes altres eines de seguretat relacionades amb 
l’encriptació, l’anàlisi forense, tallafocs, deteccio d’intrusos, eines per a claus d’accés, 
servidors, sniffers, gestió de vulnerabilitats i eines per a xarxes sense fils. 
 

• Hardware 
Ordinador PC amb les següents característiques: 
 Disc dur de 20 Gb.  
 Memoria RAM 512 Mb 
 Processador Pentium III 
 Tarja de xarxa Ethernet  
 

 

1.3 Servidor de continguts  
La xarxa sense fils municipal disposarà d’un servidor de continguts. Aquest servidor de continguts 
tindrà servidors web, servidors ftp, servidors de correu, etc. Aquest servidor ha de ser una de les 
bases per a que la xarxa sense fils tingui sentit per als ciutadans. L’espai del servidor de 
continguts ha d’estar disponible per a tots els ciutadans per a que hi puguin aportar continguts, per 
un altra banda hi ha d’haver un servei municipal dinamitzador que facin atractius i útils els 
continguts d’aquest servidor. 
 
 

• Software 
Sistema operatiu: Linux Knoppix 3.3.  

Aquest distribució de linux està basada en Debian, permetent així utilitzar la gran 
quantitat de paquets de software disponibles per a ella. 

Servidors: 
Apache: El servidor http més utilitzat. 
Wu-FTPd: El servidor ftp més utilitzat en entorns Linux. 
Php: Sistema de programació web ampliament utilitzat 
MySQL: Base de dades utilitzada per a moltes aplicacions web 

  IRCd: Servidor de xat  
 

 
• Hardware 

Ordinador PC amb les següents característiques: 
 Disc dur de 80 Gb.  
 Memoria RAM 1 Gb 
 Processador Pentium IV d’última generació 
 Tarja de xarxa Ethernet  
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2 Equips de punt d’accés 
 
A cada node de la xarxa hi posarem un o més enrutadors i una o més antenes. En aquest apartat 
es descriuran quines són les principals característiques dels enrutadors sense fils comercials i 
quins son els que millor es poden adaptar la xarxa sense fils municipal. Les antenes són una part 
important de la infrastructura d’una xarxa sense fils, elles són les que determinaran l’àrea de 
cobertura dels punts d’accés i faran arribar el senyal fins als clients de la xarxa. 
 
 

2.1 Enrutadors 
 
 
Artem Com-Point-Triple-g  CP-XT-g 
 

Tecnologia:  
• 802.11b, 802.11g 

Característiques: 
• Tres moduls de ràdio independents per a poder fer xarxes 

troncals. 
• WEP de 64 o 128 bits 
• Sistemes de seguretat: WPA, 802.1x, EAP-MDS, TLS, 

TTLS 
• Permet  alimentació per Ethernet (PoE) 
• Connexió a Ethernet 

La principal avantatge d’aquest equip és que disposa en un 
mateix aparell de 3 transmissors, per contra no és economic. 

 
 
 
D-Link DWL-7000AP 

Tecnologia: 
• 802.11b, 802.11g, 802.11a 

Característiques: 
• Es pot configurar per a que treballi a 2,4GHz o a 5GHz 
• Sistemes de seguretat: 802.1x , WPA 
• Connexió a Ethernet 

La principal avantatge d’aquest equip és que pot treballar amb les 
3 tecnologies de 802.11 disponibles al mercat a,b i g.  
El principal inconvenient és que les antenes no es poden 
desmuntar per a utilitzar antenes externes. 

 
 
 
 
 
 
 



Xarxa sense fils d’àmbit municipal  Infrastructura de xarxa 

 56 

 
Linksys WRT54G 

Tecnologia:  
• 802.11b, 802.11g 

Característiques: 
• 2 moduls de ràdio independents  
• 2 interficies de xarxa ethernet 
• Switch de 4 ports ethernet incorporat 
• Seguretat: WEP i WPA 
• Permet modificar el firmware per a incorporar un 

sistema operatiu basat en Linux.  
Els principals avantatges d’aquest equip són la bona relació 
qualitat-preu i el fet que es tracta d’un equip ampliament 
utilitzat. 

 
 
 

SMC EliteConnect SMC2555W-AG 
 

Tecnologia: 
• 802.11b, 802.11g, 802.11a 

Característiques: 
• Es pot configurar per a que treballi a 2,4GHz o a 

5GHz 
• Sistemes de seguretat: WPA, 802.1x (MD5, EAP-TLS, 

EAP-TTLS, PEAP) 
• Permet fins a 108Mbps amb tecnologia 802.11a 

El principal avantatge d’aquest equip és que pot arrivar a 
treballar a 108Mbps, per contra aquesta velocitat només la 
pot aconseguir amb tecnologia 802.11a 

 
 
 
El router que pot donar més possibilitats a la xarxa sense fils municipal és el Linksys WRT54G. 
Aquest equip permet l’actualització del firmware del propi fabricant o bé es pot utilitzar una 
distribució lliure de linux per a punts d’accés. La distribució de linux incorpora més funcionalitats 
que el propi firmware del fabricant. 
Per una altra banda les dues antenes es poden desmuntar i es poden connectar en el seu lloc 
dues antenes externes.  
El fet que es pugui instal.lar una distribució de linux a l’interior del WRT54G vol dir que, dintre de 
les limitacions de memòria disponible, es podrà executar qualsevol comanda o aplicació disponible 
per a aquest sistema operatiu. 
Les connexions de xarxa ethernet també tenen la seva importància, si en els punts d’accés hem 
de posar 2 o més routers caldria disposar d’un hub per a unir-los entre ells a través d’una xarxa 
ethernet, en aquest cas el WRT54G ja incorpora un switch amb 4 ports ethernet. 
El WRT54G permet treballar en tres modes diferents: com a punt d’accés, com a repetidor i com a 
client d’un altre punt d’accés. L’opció de repetidor i de client d’un altre punt d’accés permeten 
extendre la xarxa a través de connexions sense fils. 
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2.2 Antenes 
 
Les antenes s’utilitzen per a fer arribar el senyal de la xarxa sense fils més lluny i amb sense 
perdre qualitat.  
 
A Europa actualment les antenes exteriors de les xarxes sense fils han d’utilitzar la tecnologia 
802.11b o 802.11g. Les antenes exteriors 802.11a no estan permeses a Europa. La tecnologia 
802.11a queda restringida a espais interiors i de curt abast. 
 
El guany de les antenes està expresat en decibèls isotròpics (dBi). Es tracta del guany d’energia 
en comparció amb una antena isotròpica (antena que difon energia en totes les direccions amb la 
mateixa potència) 
 
L’energia irradiada (energia que envia l’antena) pot ser fàcilment calculada a partir de la següent 
formula: 
  

Energia irradiada [dBm] = Energía transmissió [dBm] – perdua cable + guany antena [dBi] 
 
L’energia de transmissió de la majoria d’equips ve expressada en mW per a convertir mW en dBm 
utiiltzarem la següent formula: 
   
  dBm = 10 * log(mW) 
 
El límit legal d’energia irradiada (PIRE) és de 100mW (+20dBm)  
 
A continucació es presenten 2 escenaris, el primer està dins de la legalitat (PIRE<20dBm) i el 
segon fora de la legalitat (PIRE>20dBm): 
 

 
Figura 4. Potencia total irradiada legal 
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Figura 5. Potencia total irradiada NO legal 
 
 
 
Les antenes utilitzades a les xarxes sense fils es poden classificar com a unidireccionals i 
com a omnidireccionals. Les primeres radien l’energia en una sola direcció, les segones la 
radien en totes direccions al voltant seu.  
 
Els diagrames d’Azimuth serveixen per a representar el guany i la direccionalitat de les 
radiacions d’una antena. Els diagrames d’Azimuth de les antenes es reprenten en 
polartizació vertical i en polarització horitzontal.  
 
 

2.2.1 Antenes unidireccionals 
 
Pacific Wireless 16 dBi Yagi Series Directional antena 
  

 
 
Característiques: 

• Guany 16dBi 
• Rang de freqüències 1,7GHz-2,7GHz 
• Utilitzada per a enllaços punt a punt de 

llarga distància 
 

  Figura 6. Diagrama antena yagi 
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Pacific Wireless Flat Panel PA24 
 

 
 

 
 
 
 
 

Caraterístiques: 
• Guany: 13 o 19 dBi 
• Utilitzada per a situar-la en parets 

d’edificis 
 

 
 
 
Figura 7. Diagrames Vertical i Horitzontal antena Flat pannel 

 
 
Pacific Wireles Antena Grid PMANT 
 

 
 
Característiques 

• Guany 15,19 i 24 dBi 
• Utiltizades per a enllaços punt a punt de llarga distància. 
• Han estat utilitzades en molts sistemes de radiofreqüència de 

microones 
 
 

 
 

 
  Figura 8. Diagrames horitzontal i vertical d’antena Grid  
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2.2.2 Antenes omnidireccionals 
 
Pacific Wireless Vertically Polarized Omnidirecctional 
 

 
 Característiques: 

• Guany 7, 9 o 12 dBi 
• Antena omnidireccional de tipus colineal 
• Utilitzades com a antena base per a distribuir el senyal a un conjunt de clients 
• Disposen de connector N femella integrat 

 
 

 
Figura 9. Diagrama horitzontal i vertical d’una antena colineal 

 
 
 
Pacific Wireless SA24 
 

 Característiques: 
• Guany  9 o 17 dBi 
• Disposa de subjeccions mòbils per a poder orientar-la adequadament 
• Utilitzades com a antena base per a distribuir el senyal a un conjunt de clients 
• Disposen de connector N femella integrat 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 10.Diagrames horitzontal i vertical d’una antena sectorial 
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3 Equips de clients 
Els clients que es vulguin connectar a la xarxa sense fils hauran de disposar d’un equipament que variarà en 
funció de la seva situació respecte al punt d’accés més proper o al més accessible. Les targes 
inhalàmbriques proporcionaran la connexió del client amb el punt d’acces, algunes d’aquestes targes 
disposen de connectors per a substituir les antenes que la tarja porta de sèrie per una altra antena de més 
guany exterior. 
La tecnologia Centrino de Intel proporciona connexió a les xarxes sense fils. Aquesta tecnologia s’utilitza a 
la majoria d’ordinadors portàtils que incorporen processador Intel. 
 

3.1 Targes inhalàmbriques 
 
Conceptronic C54 

 
Tecnologia: 

• 802.11b i 802.11g 
Característiques: 

• Carta tipus PCMCIA i PCI 
• Sistema seguretat: WEP (64-128-152 bits), WPA 
• Relació qualitat preu molt bona 

Aquesta tarja te una disponibilitat i una relació qualitat preu molt bona, per 
contra  en la versió PCMCIA no disposa de connector per a antena exterior. 
 

 
 
Buffalo Airstation WLI-CB-G54-A 

 
 
Tecnologia: 

• 802.11b i 802.11g 
Característiques: 

• Carta tipus PCMCIA  
• Disposa de connector per a antena exterior 
• Sistemes seguretat: WEP i WPA 

La principal avantatge d’aquesta tarja és que disposa d’un connector per a 
antena exterior. 
 
 

 
 
Linksys WMP55AG 
 

 
Tecnologia: 

• 802.11a, 802.11b i 802.11g 
Característiques: 

• Carta tipus PCI 
• Sistemes de seguretat: WEP (64-128-152 bits) 
• Disposa de connector per a antena exterior 

La principal avantatge d’aquesta tarja és que pot utilitzar les tres tecnologies 
sense fils disponibles avui en dia al mercat (802.11 a, b ig) 
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3.2 Enrutadors 
 
Els enrutadors utilitzats als punts d’accés també es poden configurar per a que treballin en mode client, amb 
tot els que es presenten a continuació disposen d’un conjunt de característiques més adequades per a la 
instal.lació en un ordinador client. 
 
 
Buffalo Airstation WLI2-USB2-G54 

 
Tecnologia: 

• 802.11b i 802.11g 
Característiques: 

• Suporta USB 2.0 i USB 1.1 
• No necessita font d’alimentació externa 
• Suporta antena exterior 
• Sistema de seguretat: WPA (TKIP, AES)  i WEP 

La principal avantatge d’aquest equip és que es connecta a qualssevol ordinador 
que disposi de USB i no és necessària  una font d’alimentació. 
 
 
 

 
 
Linksys WUSB54GP 
 

 
Tecnologia: 

• 802.11b i 802.11g 
Característiques: 

• Suporta USB 2.0 i USB 1.1 
• No necessita font d’alimentació externa 
• No necessita drivers 
• Sistema de segurat: WEP 
• Dimensions reduïdes 

Les principals avantatges d’aquest equip són que no necessita drivers, és plug and 
play, i les seves reduïdes dimensions. 
 

 
 

3.3 Antenes 
 
En funció de la situació dels equips clients respecte a la posició dels equips del punt d’accés és possible 
que sigui necessari la utilització d’antenes per part dels clients per a poder realitzar la connexió a la xarxa 
sense fils amb garanties. Els clients que es trobin més allunyats o que tinguin més obstacles entre ells i el 
punt d’accés més visible necessitaran la instal.lació d’antenes exteriors. 
Les antenes a utilitzar en els equips dels clients seran de tipus unidireccional. En aquest cas l’antena es 
dirigirà cap al punt d’accés més visible. 
Qualssevol de les antenes unidireccionals presentades als punts d’accés es poden utilitzar en els equips 
clients. 
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CAPÍTOL VIII 
 
DISSENY DE LA XARXA 
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1 Esquema de la xarxa 
La xarxa sense fils municipal de Sarrià de Ter estarà composada per una xarxa troncal que 
interconnectarà tots els punts d’accés (Veure Figura 11). A partir de la possible situació dels punts 
d’accés, definida al tema “Situació geogràfica del municipi” i de les característiques dels equips i 
les antenes disponibles, definides al tema “Infrastructura de la Xarxa”, es situaran els nodes de la 
xarxa troncal. 
 
 

 
 
 

Figura 11.  Diagrama de blocs de la xarxa sense fils municipal 
 

 
Cada node es comunicarà amb els dos nodes que tindrà al costat i amb el grup de clients que 
tingui més propers. Quan un client es connecti a la xarxa sense fils realitzarà la comunicació amb 
un dels nodes de la xarxa, aquest node enrutarà les dades cap als servidors centrals o si s’escau 
cap algun altre node per a connectar aquest client amb un altre client. 
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Figura 12. Xarxa troncal i arees de cobertura
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La xarxa troncal estarà funcionant amb tecnologia 802.11g (54Mbps) i la connexió dels clients amb 
els nodes podrà ser amb tecnologia 802.11b (10Mbps) o bé 802.11g (54Mbps).  
 
Els servidors centrals es trobaran situats a l’Ajuntament on el node situat en aquestes 
dependències estarà connectat a ells a través d’una xarxa ethernet cablejada.  
 
Un dels servidors disposarà de dues targes de xarxa ethernet, una per a connetar-se al router 
d’Internet i l’altre per a connectar-se a la xarxa municipal sense fils. 
 
 
La figura 13 representa un diagrama de connexions sense fils i connexions amb fils del conjunt de 
la xarxa municipal de Sarrià de Ter. En aquesta xarxa s’utilitzen tres rangs d’adreces IP per a 
identificar cada un dels segments de la xarxa: 
 

• 172.16.1.0 / 24   xarxa troncal 
• 10.0.x.0 / 24  xarxa de clients del node x (per a cada node n’hi ha una) 
• 192.168.x.0 / 24  xarxa ethernet per a interconnectar els routers del node x 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 13. Interconnexió de xarxes i adreces IP 
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2 Configuració dels servidors 
Els servidors es troben situats al node de l’Ajunament per tant a l’hora de configurar-los utilitzarem 
el mateix rang d’adreces IP que es fa servir per a interconnectar els routers d’aquest node, de fet 
aquests servidors estaran a la mateixa subxarxa que els routers d’aquest node (Veure Figura 14). 
 
 

Equip Adreça IP Mascara subxarxa 
Servidor Continguts 192.168.8.12 255.255.255.0 
Servidor Seguretat 192.168.8.11 255.255.255.0 
Servidor Proxy (eth0) 192.168.8.10 255.255.255.0 
Servidor Proxy (eth1) 192.168.100.2 255.255.255.0 
Router Acces Internet 192.168.100.1 255.255.255.0 

 
 

 
 

 
 

Figura 14. Configuració dels servidors 
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3 Configuració dels nodes 
 
Els nodes de la xarxa sense fils municipal de Sarrià de Ter estaran composats per 1, 2 o 3 routers 
amb 1,2,3 o 4 antenes. Els routers utilitzats a cada node són el Linksys WRT54G. 
La configuració dels routers que formen la xarxa troncal serà en mode WDS (Wireless Distribution 
System), en aquest mode és possible interconnectar a través de connexions inhalàmbriques tal i 
com es presenta en aquest projecte. Cada router actua com a master i com a client al mateix 
temps. 
Per a utilitzar el mode WDS, així com altres funcionalitats necessàries per a aquest projecte, és 
necessari canvia el firmware del WRT54G. El firmware que hi posarem és el que ha desenvolupat 
l’empresa SVEASOFT, l’anomenat Samadhi2 v2 versió 2.00.8.6. Aquest firmware és de lliure 
distribució. Amb aquesta actualització podrem utilitzar moltes funcionalitats que amb el firmware 
de Linksys original no estan disponibles. 
Tots els routers de tots els nodes tindran activada l’opció d’enrutament dinàmic. L’enrutament 
dinàmic permet simplificar notablement el sistema d’administració de la xarxa. En aquest cas no 
cal crear manualment les taules d’enrutament necessàries per a interconnectar tots els routers, i 
en el moment que s’afegeixi un altre node les taules d’enrutament s’actualitzaran automaticament 
a tots els routers de la instal.lació. 
Els canals de radio s’han distribuit per a evitar que hi hagi solapaments per la utilització de canals 
adjacents. Els canals de radio utilitzats seran el 1,6 i11, utilitzant aquests tres canals assegurem 
que no hi haura interferències entre ells pel solapament de freqüències. 
Els routers utilitzats a la xarxa troncal tindran l’accés restringit per adreça MAC. Cada router de la 
xarxa troncal només permetrà la connexió dels routers adjacents amb els que forma la xarxa 
troncal. Els usuaris es connectaran sempre al router que proporciona servei als clients. 
 

3.1 Node C.E.I.P. Montserrat 
Aquest node proporciona connexió a la xarxa sense fils al Centre d’Educació Infantil i Primària Montserrat. 
El node està format per un router Linksys WRT54G amb una antena direccional per a connectar-se al node 
Diposits d’aigua.   
La connexió del router amb els equips de la xarxa de l’escola es realitza mitjançant la interfície WAN. En 
aquesta interfície habilitarem el servidor DHCP per a que serveixi adreces IP als clients que es connectin a 
través d’aquest port ethernet. 

 
 
 

Figura 15 Configuracions Node CEIP Montserrat 
 
 
 
 

TRONCAL CEIP 
SSID tr_ceip 
IP WIRELESS 172.16.1.1 / 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 10.0.1.1/24 
DHCP WAN 10.0.1.100-10.0.1.200 
Routing  RIP 
Antenes 1 unidireccional 
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3.2 Node Diposits Aigua 
Aquest node fa de pont entre els nodes de La Cooperativa i el de CEIP Montserrat.  El node està format per 
un router Linksys WRT54G amb dues antenes direccionals per a connectar-se al node de la Cooperativa i al 
node del CEIP Montserrat 
En aquest node no s’hi connecten clients de la xarxa sense fils.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 16. Configuracions Node Diposits d’Aigua 
 
 
 

3.3 Node La Cooperativa 
Aquest node és un punt que uneix els nodes Diposits d’Aigua, Pla de l’Horta i Pla d’en Xuncla..  El node està 
format per tres routers Linksys WRT54G. Dos routers s’utilitzen per a connexions de xarxa troncal, un d’ells 
te dues antenes direccionals i l’altre router una antena direccional. El tercer router s’utilitza per a donar 
cobertura als usuaris de la zona de Sarrià de Dalt, aquest router disposa d’una antena de panell pla (Flat 
pannel). En aquest node s’utilitzen els tres canals de radio 1,6 i 11.   
 

 
 

Figura 17. Configuracions Node La Cooperativa 
 

TRONCAL DIPOSITS AIGUA 
SSID tr_aigua 
IP WIRELESS 172.16.1.2 / 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN -- 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 2 unidireccionals 
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3.4 Node Pla d’en Xuncla 
Aquest node s’utilitza per a donar cobertura als usuaris del Pla d’en Xuncla.  El node està format per dos 
routers Linksys WRT54G. Un dels routers s’utilitza per a connexions de xarxa troncal  amb una antena 
unidireccional enfocada cap al node de La Cooperatiava. El segon router s’utilitza per a donar cobertura als 
usuaris de la zona, aquest router disposa d’una antena de panell pla (Flat pannel).   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18. Configuracions Node Pla d’en Xuncla 
 
 
 
 
 
 

TRONCAL COOPERATIVA2 
SSID tr_cooperativa2 
IP WIRELESS 172.16.1.4 / 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 6 
IP WAN 192.168.3.3 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 unidireccional 

TRONCAL COOPERATIVA  
SSID tr_cooperativa 
IP WIRELESS 172.16.1. 3/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.3.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 2 unidireccionals 

CLIENTS COOPERATIVA 
SSID Us_cooperativa 
IP WIRELESS 10.0.3.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.3.100-10.0.3.200 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.3.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 

TRONCAL PLA D’EN XUNCLA 
SSID tr_xuncla 
IP WIRELESS 172.16.1. 5/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 6 
IP WAN 192.168.5.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 unidireccional 

CLIENTS PLA D’EN XUNCLA 
SSID us_xuncla 
IP WIRELESS 10.0.5.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.5.100-10.0.5.200 
Canal Radio 1 
IP WAN 192.168.5.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 
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3.5 Node Pla de l’Horta 
Aquest node s’utilitza per a donar cobertura als usuaris del Pla de l’Horta.  El node està format per 
dos routers Linksys WRT54G. Un dels routers s’utilitza per a connexions de xarxa troncal  amb una 
antena unidireccional enfocada cap al node de La Cooperatiava i una altra antena unidireccional 
enfocada cap al node Pavelló. El segon router s’utilitza per a donar cobertura als usuaris de la zona, 
aquest router disposa d’una antena de panell pla (Flat pannel).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Configuracions Node Pla de l’Horta 
 
 

3.6 Node Pavelló 
Aquest node s’utilitza per a donar cobertura als usuaris del Pla de l’Horta i del Pla dels Vinyers.  El 
node està format per dos routers Linksys WRT54G. Un dels routers s’utilitza per a connexions de 
xarxa troncal  amb una antena unidireccional enfocada cap al node de Pla de l’Horta i una altra 
antena unidireccional enfocada cap al node Ajuntament. El segon router s’utilitza per a donar 
cobertura als usuaris de la zona, aquest router disposa d’una antena de panell pla (Flat pannel).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20. Configuracions Node Pavelló 
 

TRONCAL PLA DE L’HORTA 
SSID tr_horta 
IP WIRELESS 172.16.1. 6/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.6.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 2 unidireccionals 

CLIENTS PLA DE L’HORTA 
SSID us_horta 
IP WIRELESS 10.0.6.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.6.100-10.0.6.200 
Canal Radio 1 
IP WAN 192.168.6.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 

TRONCAL PAVELLO 
SSID tr_pavello 
IP WIRELESS 172.16.1. 7/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.7.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 2 unidireccionals 

CLIENTS PAVELLO 
SSID us_pavello 
IP WIRELESS 10.0.7.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.7.100-10.0.7.200 
Canal Radio 6 
IP WAN 192.168.7.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 
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3.7 Node Ajuntament 
Aquest node s’utilitza per a donar cobertura als usuaris de Sarrià Centre.  El node està format per 
dos routers Linksys WRT54G. Un dels routers s’utilitza per a connexions de xarxa troncal  amb una 
antena unidireccional enfocada cap al node del pavelló i una altra antena unidireccional enfocada 
cap al node El Coro. El segon router s’utilitza per a donar cobertura als usuaris de la zona, aquest 
router disposa d’una antena de panell pla (Flat pannel).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Configuracions Node Pla de l’Horta 
 
 

3.8 Node El Coro 
Aquest node s’utilitza per a donar cobertura als usuaris de Sarria centre més propers a Sant Julià.  
El node està format per dos routers Linksys WRT54G. Un dels routers s’utilitza per a connexions de 
xarxa troncal  amb una antena unidireccional enfocada cap al node de l’Ajuntament i una altra 
antena unidireccional enfocada cap al node de l’Avda. França. El segon router s’utilitza per a donar 
cobertura als usuaris de la zona, aquest router disposa d’una antena de panell pla (Flat pannel).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22. Configuracions Node El Coro 
 
 

TRONCAL AJUNTAMENT 
SSID tr_ajuntament 
IP WIRELESS 172.16.1. 8/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.8.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 2 unidireccionals 

CLIENTS AJUNTAMENT 
SSID us_ajuntament 
IP WIRELESS 10.0.8.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.8.100-10.0.8.200 
Canal Radio 1 
IP WAN 192.168.8.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 

TRONCAL EL CORO 
SSID tr_coro 
IP WIRELESS 172.16.1. 9/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.9.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 2 unidireccionals 

CLIENTS EL CORO 
SSID us_coro 
IP WIRELESS 10.0.9.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.9.100-10.0.9.200 
Canal Radio 1 
IP WAN 192.168.9.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 
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3.9 Node Avda. França  
Aquest node s’utilitza per a donar cobertura als usuaris de l’Avda de França.  El node està format 
per dos routers Linksys WRT54G. Un dels routers s’utilitza per a connexions de xarxa troncal  amb 
una antena unidireccional enfocada cap al node del Coro i una altra antena unidireccional enfocada 
cap al node La Rasa. El segon router s’utilitza per a donar cobertura als usuaris de la zona, aquest 
router disposa d’una antena de panell pla (Flat pannel).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Configuracions Node Avda França 
 
 

3.10 Node La Rasa 
Aquest node s’utilitza per a donar cobertura als usuaris de la Rasa.  El node està format per dos 
routers Linksys WRT54G. Un dels routers s’utilitza per a connexions de xarxa troncal  amb una 
antena unidireccional enfocada cap a l’Avda de França. El segon router s’utilitza per a donar 
cobertura als usuaris de la zona, aquest router disposa d’una antena de panell pla (Flat pannel).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 24. Configuracions Node La Rasa 
 

TRONCAL AVDA. FRANÇA 
SSID tr_fransa 
IP WIRELESS 172.16.1.10/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.10.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 2 unidireccionals 

CLIENTS horta 
SSID us_fransa 
IP WIRELESS 10.0.10.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.10.100-10.0.10.200 

Canal Radio 1 
IP WAN 192.168.10.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 

TRONCAL LA RASA 
SSID tr_rasa 
IP WIRELESS 172.16.1. 11/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.9.11 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 unidireccional 

CLIENTS EL CORO 
SSID us_coro 
IP WIRELESS 10.0.11.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.11.100-10.0.11.200 

Canal Radio 1 
IP WAN 192.168.11.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
Antenes 1 panell pla 
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4 Configuració d’un client 
 
Els usuaris de la xarxa hauran de disposar d’una tarja de xarxa sense fils o be un enrutador client i si es 
necessari una antena orientada cap al node més proper (Veure tema “Infrastructura de xarxa” , apartat 
“Equips de Clients”) 
Els usuaris de la xarxa sense fils es connectaran a través del node que tinguin més proper utilitzant el router 
de clients. Els SSID dels routers de clients disponibles són els següents: 
 

• us_cooperativa 
• us_xuncla 
• us_horta 
• us_pavello 
• us_ajuntament 
• us_coro 
• us_fransa 
• us_rasa 

 
 
Els clients tindran configurada la interfície de xarxa wireless per a que obtingui una adreça ip 
automaticament del router de clients. 
 

 
 

Figura 25. Configuració d’un client XP per a obtenir una adreça IP automàticament 
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CAPÍTOL IX 
 
IMPLEMENTACIÓ DE DOS PUNTS D’ACCÉS 
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1 Introducció 
 

 
A partir de la infraestructura necessària per a fer el desplegament de la xarxa i el disseny de 
la xarxa realitzarem la implementació de dos nodes. Aquesta implementació servirà per a 
realitzar les proves de cobertura i connexió, analitzar els resultats obtinguts i realitzar les 
modificacions convenients per a poder fer el desplegament de tota la xarxa amb el mínim de 
problemes. 
Els dos nodes estan situats a l’Ajuntament i al pavelló municipal d’esports. 
En aquest document es presenten els equips necessaris per a realitzar les proves, la seva 
situació geogràfica i la seva configuració. 

 



Xarxa sense fils d’àmbit municipal  Implementació de dos punts d’accés 

77 

2 Arquitectura del sistema de proves 
 

2.1 Antenes i arees de cobertura 
 
Per a realitzar les proves es disposa de dos nodes. El primer node està situat a l’Ajuntament i el 
segon al pavelló municipal d’esports. Els dos nodes d’accés estan interconnectats a través de la 
xarxa troncal. La connexió de xarxa troncal es realitza mitjançant dues antenes situades a cada un 
dels nodes, aquesta connexió utilitzarà tecnologia 802.11g. La distància entre els dos nodes és de 
500 metres. A la part superior dels edificis existeix visibilitat directe entre ells, condició necessària 
per a poder disposar d’una connexió de qualitat entre els dos nodes. 
Els nodes disposen d’una antena amb tecnologia 802.11b/g per a proporcionar connexió als 
clients de la seva àrea de cobertura.  
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Les antenes necessàries per a fer el desplegament dels dos nodes són les següents: 
• Antenes Enllaç Xarxa Troncal 

o 2 antenes Pacific Wireless de 16 dBi per a 2,4GHz 
• Antena Clients Ajuntament 

o 1 antena omnidireccional StellaDoradus de 13dBi per a 2,4GHz 
• Antena Clients Pavelló 

o 1 antena panell pla de 8,5dBi per a 2,4GHz 
 

2.2 Routers i servidors 
 
El node del pavelló disposa d’un router que s’encarregarà de transportar les dades de la xarxa de 
clients cap a la xarxa troncal i viceversa, igualment el node de l’ajuntament disposa d’un router 
que realitza la mateixa funció que el router del node del pavelló. 
Cada router disposa de dos radioenllaços, un amb tecnologia 802.11g utilitzat per a realitzar la 
connexió de la xarxa troncal i l’altre amb tecnologia 802.11b/g per a realitzar la connexió de la 
xarxa de clients.  
El node de l’ajuntament disposa d’un router i 3 servidors que s’encarreguen de la connexió a 
internet, de l’autenticació dels clients, i de dotar de serveis a la xarxa. Aquests tres servidors i el 
router es troben interconnectats mitjançant una xarxa Fast Ethernet (100Mbps) cablejada. 
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El node del pavelló disposa d’un router encarregat de interconnectar  la xarxa troncal i la xarxa de 
clients del pavelló. 
 

 
 
 
Els routers utilitzats per a realitzar aquestes proves són els WRT54G de LinkSys. Aquests routers 
són els proposats per a fer la implementació de la xarxa (Veure Document: Infrastructura 
necessària per a fer el desplegament de la xarxa)  
 

2.3 Clients 
 
Per a realitzar les proves de connexió dels clients utilitzem dos PCs portàtil equipats amb una tarja 
amb tecnologia 802.11b/g. Aquests dos PCs es comporten com a clients de la xarxa i utilitzen els 
nodes del pavelló i de l’ajuntament per a connectar-se entre ells i per a connectar-se a internet a 
través del node de l’ajuntament.  
Per a comprovar l’área de cobertura real proporcionada pels nodes del pavelló i de l’ajuntament 
utilitzem un PDA amb  tecnologia 802.11b/g. Aquest equip de reduïdes dimensions permet 
moure’s amb facilitat i comprovar quin és el nivell de senyal disponible a cada una de les arees de 
cobertura dels dos nodes, amb aquestes dades es podrà confeccionar un mapa de cobertura i 
analitzar quins són els punts foscos que no tenen cobertura en cada una de les arees de clients 
dels dos nodes. 
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3 Llista de material 
 
 
NODE AJUNTAMENT 
Descripció Referencia Proveïdor Preu Quantitat
Router Inalàmbric  
802.11b/g 

WRT54G 
Linksys 

Pricoinsa 89,00€ 1 

Antena Omnidireccional 
(2,4GHz) 

Stella Doradus -- -- 1 

Antena Yagui (2,4GHz) Pacific Wireless -- -- 1 
Mastil 3 metres 
Subjecció Antena 

-- -- -- 1 

Cable Cat 5 (Ethernet) -- -- -- 10 metres 
Cable Antena-Router -- -- -- 10 metres 
Connectors per a cable 
Antena-Router 

-- -- -- 2 

Cable alimentació 230V -- -- -- 20 metres 
PCs Servidors -- -- -- 3 
 
 
NODE PAVELLÓ 
Descripció Referencia Proveïdor Preu Quantitat
Router Inalàmbric  
802.11b/g 

WRT54G 
Linksys 

Pricoinsa 89,00€ 2 

Antena Panell 8,5 dBi 
(2,4GHz) 

Ref. Pricoinsa: 25210020 
Marca ARC 

Pricoinsa 60€ 1 

Antena Yagui (2,4GHz) Pacific Wireless -- -- 1 
Mastil 3 metres 
Subjecció Antena 

-- -- -- 1 

Cable Antena-Router -- -- -- 10 metres 
Connectors per a cable 
Antena-Router 

-- -- -- 2 

Cable alimentació 230V -- -- -- 40 metres 
Caixa estanca exterior 
per a router 

-- -- -- 1 

 
 
CLIENTS 
Descripció Referencia Proveïdor Preu Quantitat
PC Portàtil amb 
tecnologia 802.11b/g 

-- -- -- 2 

PDA amb tecnologia 
802.11b/g 

-- -- -- 1 
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CAPÍTOL X 
 
PROVES DE COBERTURA I CONNEXIÓ 

 



Xarxa sense fils d’àmbit municipal  Proves de cobertura i connexió 

82 

1 Equipament disponible per a realitzar les proves 
 
El material disponible per a fer les proves de connexió i cobertura és el següent: 
 
 Node Ajuntament 

• 1 routers Linksys WRT54G 
• 1 antena unidireccional Yagui Pacific Wireless 
• 1 cable pigtail de 1 metre per a connectar l’antena amb el router  
• 1 ordinador PC amb 2 targes de xarxa 
• 1 caixa estanca IP55 per a situar el router i la font d’alimentació 
• 1 cable de 15 metres per a alimentar els equips 
• 1 cable de 100 metres categoria 5 per a connectar el router amb el PC 
• 1 cable de 3 metres categoria 5 per a connetar el PC amb la xarxa que ens 

proporciona connexió a internet 
 
Node Pavelló 

• 2 routers Linksys WRT54G 
• 1 antena unidireccional Yagui Pacific Wireless 
• 1 antena omnidireccional Stella Doradus 
• 2 cables pigtail de 1 metre per a connectar les antenes amb els routers 
• 1 caixa estanca IP55 per a situar els routers i les fonts d’alimentació 
• 1 cable de 15 metres per a alimentar els equips 
• 1 cable de 50cm categoria 5 per a interconnectar els routers. 
 
 

Proves client 
• 1 Pc portatil 
• 1 Tarja per a xarxa sense fils  pcmcia Conceptronic c54c 
 

Per a muntar els equips i fixar les antenes he tingut el suport de la Iolanda Jimenez 
(encarregada de la part logística i fotografies) i d’un membre de la brigada municipal 
(encarregat de proporcionar material de subjecció de les antenes i realitzar la subjecció i 
situació dels equips del node del pavelló). 
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2 Muntatge i proves del Node de l’Ajuntament 

 

2.1 Configuració del router de l’ajuntament 
 
El router de l’ajuntament es configura amb els paràmetres indicats al Tema “Disseny de la xarxa”.a 
l’apartat “Node Ajuntament” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Configuració del servidor proxy de l’ajuntament 
 

• El servidor proxy de l’ajuntament és configura instal.lant la versió 3.3 de la distribució de 
Knoppix. Per a instal.lar Knoppix s’ha utilitzat el document “GNU/Linux per a usuaris (basat 
en KNOPPIX 3.3)”  de la Unitat de Combinatòria i Comunicació Digital de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. 

 
• Les configuracions IP aplicades a les 2 targes de xarxa d’aquest servidor són les següents: 
 

Equip Adreça IP Mascara subxarxa 
Servidor Proxy (eth0) 192.168.8.10 255.255.255.0 
Servidor Proxy (eth1) 192.168.100.2 255.255.255.0 

 
• La configuració de IPTABLES s’ha fet seguint el document: GUIA RAPIDA DE IPTABLES. 

http://www.nautopia.net/archives/es/linux_cortafuegos_e_iptables/guia_rapida_de_iptables.php 
 
• La instal.lació i configuració de SQUID (servidor proxy) s’ha fet seguint el manual disponible a: 

http://www2.idesoft.com/squid/index.html 
 

 
 

 
 
 
 

TRONCAL AJUNTAMENT 
SSID tr_ajuntament 
IP WIRELESS 172.16.1. 8/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.8.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
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2.3 Muntatge dels equips de l’Ajuntament 
• Muntatge del router a l’interior de la caixa estanca IP55 
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• Muntatge de la caixa estanca amb els equips a la teulada de l’ajuntament 
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• Muntatge de l’antena enfocant-la cap al pavelló. L’antenes del pavelló estan muntades a les 
finestres més altes del pavelló. 
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2.4 Proves dels equips de l’Ajuntament 
 
• Un cop instal.lats el router, les antenes i el servidor de l’ajuntament utilitzem el pc portàtil amb 

la tarja de xarxa sense fils per a comprovar que els equips instal.lats funcionen correctament. 
 
• Configurem la interficie de xarxa del PC portatil amb l’adreça 172.16.1.1 i màscara de 

subxarxa 255.255.255.0, per a poder estar a la mateixa subxarxa que el router quan ens hi 
connectem. Aquest router, al ser troncal no disposa de servidor dhcp per a la interfície 
wireless. 

 
• Amb el PC portàtil ens situem al costat de l’antena direccional connectada al router de 

l’ajuntament, busquem el punt d’accés amb SSID = tr_ajuntament i el trobem sense cap mena 
de problema. 

 
• Des del PC portàtil un cop establerta la connexió amb el router troncal de l’ajuntament 

(tr_ajuntament) fem un ping amb la interficie wireless del router troncal (tr_ajuntament): 
 
   ping 172.16.1. 8 
 

La interfície wireless respon correctament amb un temps de resposta de 3 ms 
 
• Des del PC portàtil fem a continuació un ping al servidor proxy, que està connectat a la interfície 

WAN del router troncal (tr_ajuntament): 
 
   ping 192.168.8.10 
 

El servidor proxy respon correctament amb un temps de resposta de 3ms 
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3 Muntatge i proves del Node del Pavelló 

3.1 Configuració dels routers del pavelló 
 
Els routers del pavelló es configuren amb els paràmetres indicats al Tema “Disseny de la xarxa”.a 
l’apartat “Node Pavelló” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Muntatge dels equips del pavelló 
• Muntatge dels routers a l’interior de la caixa estanca IP55 
 

 

TRONCAL PAVELLO 
SSID tr_pavello 
IP WIRELESS 172.16.1. 7/ 24 
DHCP Wireless -- 
Canal Radio 11 
IP WAN 192.168.7.1 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 

CLIENTS PAVELLO 
SSID us_pavello 
IP WIRELESS 10.0.7.1/ 24 
DHCP Wireless 10.0.7.100-10.0.7.200 
Canal Radio 6 
IP WAN 192.168.7.2 
DHCP WAN -- 
Routing  RIP 
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• Muntatge dels routers i de les antenes exteriors al pavelló  
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• Antenes exteriors al pavelló. Els equips amb la caixa estanca els varem situar a l’interior del 
pavelló. 
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3.3 Proves dels equips del pavelló 
 
• Un cop instal.lats els 2 routers i les antenes utilitzem el pc portàtil amb la tarja de xarxa sense 

fils per a comprovar que els equips instal.lats funcionen correctament. 
 
• Configurem el PC portàtil per a que obtingui una adreça IP del servidor DHCP del router de 

clients del pavelló. 
 
• Amb el PC portàtil ens situem al costat de l’antena omnidireccional connectada al router de 

clients del pavelló, busquem el punt d’accés amb SSID = us_pavello i el trobem sense cap 
mena de problema. 

 
• Des del PC portàtil un cop establerta la connexió amb el router de clients del pavelló  

(us_pavello) executem la comanda ipconfig i comprovem que la interficie de xarxa wireless del 
portatil te assignada la ip 10.0.7.100 

 
• Fem un ping des del PC portàtil a la interfície de xarxa wireless del router us_pavello: 
 
   ping 10.0.7.1 
 

La interfície wireless respon correctament amb un temps de resposta de 2 ms 
 

• Fem un ping des del PC portàtil a la interfície de xarxa WAN del router us_pavello: 
 
   ping 192.168.7.2 
 

La interfície wireless respon correctament amb un temps de resposta de 2 ms 
 

• Fem un ping des del PC portàtil a la interfície de xarxa WAN del router tr_pavello: 
 
   ping 192.168.7.1 
 

La interfície wireless respon correctament amb un temps de resposta de 3 ms 
 
 

• Fem un ping des del PC portàtil a la interfície de xarxa Wireless del router tr_pavello: 
 
   ping 172.16.1.7 
 

La interfície wireless respon correctament amb un temps de resposta de 3 ms 
Estem en aquests moments a les “portes” de la xarxa troncal. El proper pas serà arribar fins al 
router de l’ajuntament situat a 500 metres de distància. 
 

• Fem un ping des del PC portàtil a la interfície de xarxa Wireless del router tr_ajuntament: 
 
   ping 192.16.1.8 
 

La interfície wireless del router troncal de l’ajuntament NO RESPON. 
Modifiquem la orientació de l’antena Yagui que ha de connectar amb el router de l’ajuntament 
perquè es trobava lleugerament desplaçada. 
Tornem a fer un ping 192.16.1.8 i NO RESPON. 
Modifiquem la potència d’emissió del router troncal del pavelló. Passem de 32mW (16dBm) a 
64mW (18dBm). 
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Tornem a fer un ping 192.168.1.8, el primer ping no respon, el segon respon amb 170ms i el 
tercer respon amb 10ms. Repetim el ping i la resposta del router troncal de l’ajuntament es 
produeix en 5 ms. 
 

• Fem un ping des del PC portàtil al servidor proxy que hi ha connectat al router troncal de 
l’ajuntament: 

   ping 192.168.8.10 
 
El resposta del servidor proxy es produeix en 6 ms. 
 
 

Les antenes del pavelló no s’han pogut situar, per la dificultat d’accés, a la part superior de l’edfici 
on hi havia visibilitat directe i no hi havia obstacles en la zona de fresnel en direcció a l’antena de 
l’ajuntament. 
L’antena unidireccional del router troncal del pavelló s’ha situat en una de les finestres amb més 
alçada del pavelló, tot i que des d’aquesta posició hi ha visibilitat directe amb l’antena de 
l’ajuntament el fet que hi hagin edificis molt poc per sota d’aquesta linia de visibilitat fa que la 
comunicació no sigui bona hi haguem hagut d’ampliar la potència per a arribar a tenir connexió. A 
la zona de fresnel hi ha obstacles que  fa que s’hagi d’augmentar la potència d’emissió del router 
troncal del pavelló. 
Per a les proves de cobertura de l’antena omnidireccional del router del pavelló ens trobarem amb 
el mateix problema. L’antena omnidireccional està situada al costat d’una paret del pavelló i a una 
alçada molt inferior a la prevista, la zona de cobertura es reduïrà. 
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4 Zona de cobertura del Pavelló. Connnexió de clients 
Ens situem amb el portàtil al costat del pavelló i realitzem una primera prova de connexió amb el 
servidor proxy de l’ajuntament. Comprovem que hi ha bona connexió i ens desplacem a l’area 
prevista de cobertura pels clients del pavelló i obtenim els següents resultats: 
 

 
Figura 26. Proves de cobertura del node Pavelló 

 
 
Els punts verds de la figura26 indiquen connexió amb el servidor proxy de l’Ajuntament, els punts 
vermells indiquen que no hi ha connexió amb el servidor proxy. 
Aquestes proves s’han realitzat utilitzant un portàtil i provant la connexió (ping) amb el servidor 
proxy de l’ajuntament. El portàtil disposava d’una tarja de xarxa inhalàmbrica Conceptrònic C54C 
sense antena exterior.  
La situació del portàtil, a l’alçada del terra, i la situació de l’antena omnidireccional al costat d’una 
paret i a una alçada que no era la prevista ha fet que el resultat de les proves reals no coincideixi 
amb l’àrea de cobertura prevista teòricament. 
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CAPÍTOL XI 
 
CONCLUSIONS I PROPOSTES PER A PROJECTES FUTURS 
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1 Conclusions 
El projecte presentat ofereix unes grans possibilitats per a difondre el mon de les noves 
tecnologies a la població de Sarrià de Ter. La possibilitat que siguin els propis usuaris (ciutadans) 
els que proporcionin continguts a la xarxa sense fils presentada en aquest projecte, obre un ventall 
de possibilitats molt ampli per a augmentar la creació de nous espais socials. 
 
La viabilitat del projecte és molt alta donada la facilitat que hi ha a l’accés de les noves tecnologies 
sense fils disponibles comercialment. 
 
La distribució geogràfica del poble de Sarrià de Ter fa que sigui relativament fàcil la implementació 
d’un xarxa sense fils, això és degut principalment al fet que no existeixen relleus geogràfics 
importants, ni tampoc grans edificis que constitueixin barreres artificials per a la propagació dels 
enllaços de radiofreqüència necessaris per al deplegament de la xarxa. 
 
La connexió de les diferents entitats municipals, tals com l’escola, l’escola bressol, els centres 
cívics i socials, etc, a la xarxa sense fils suposaria disposar d’una xarxa local municipal que podria 
disposar de serveis centralitzats a l’ajuntament per a totes les entitats municipals. Aquests serveis 
serien compartits entre totes les entitats i suposarien una reducció en la despesa municipal pel fet 
de no haver-los de tenir a cada una de les entitats per separat. Un d’aquests serveis pot ser 
l’accés a internet. 
 
La implementació de la xarxa sense fils és un esforç relativament petit en comparació amb l’esforç 
que cal fer a continuació per a dotar aquesta xarxa de continguts i per a que sigui útil per als 
ciutadans. Per una altra banda cal tenir en compte que un cop implementada aquesta xarxa 
requerirà d’un servei de manteniment que cal estudiar i preveure. Podríem dir que la 
implementació de la xarxa sense fils és la punta del iceberg de tot un desplegament de noves 
tecnologies posades a l’abast dels ciutadans de Sarrià de Ter. 
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2 Propostes per a projectes futurs 
 
 

o Qualitat de Servei a les xarxes wifi 
La qualitat de servei és una funcionalitat que pot arribar a ser molt útil per a xarxes sense fils 
que vulguin donar serveis de telefonia i/o videofonia als seus usuaris. Un estudi acurat de la 
capacitat en quan a número de trucades simultànies es poden establir sobre una xarxa wifi 
seria molt interessant. 
 

o Continguts per a xarxes wifi 
Un cop realitzada la implementació d’una xarxa wifi és necessari dotar de continguts la 
xarxa. Els més típics són l’accés a internet dels usuaris o l’intercanvi de fitxers, però caldria 
anar més enllà i proporcionar més serveis per a aquest tipus de xarxes. 
 

o Estructures de xarxes wifi tolerants a falles 
L’aturada d’un node o varis nodes d’una xarxa sense fils hauria de permetre redireccionar el 
tràfic cap a nodes alternatius per a evitar deixar de donar servei a part de la xarxa. La 
rèplica dels servidors centrals permetria que si el node que dona accés als servidors deixa 
de funcionar és poguessin accedir a altres servidors amb les mateixes dades que els que 
han deixat de funcionar 

. 
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