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1. Introducció 

1.1 Descripció del projecte 

 

En els darrers anys, l’augment de l’ús de la xarxa ha estat molt elevat, tant a nivell 

empresarial, institucional i particular, sobretot a partir de l’aparició i popularització de 

dispositius mòbils amb accés a Internet a través dels operadors de telefonia (amb la xarxa 

3G) i través de wifi. Val a dir que en el darrer Mobile World Congress celebrat a Barcelona 

el febrer passat, van sortir unes estadístiques que confirmen aquest augment, fins al punt 

que s’espera que pel 2013 es facin més visites al web des de dispositius mòbils que des 

d’ordinadors fixos. 

Com en molts altres àmbits de la nostra societat, el que en un principi semblava un 

privilegi o una sofisticació, s’està convertint en una necessitat, i el fet de poder accedir a 

la xarxa amb una bona qualitat de connexió sembla que ha de ser un dret fonamental per 

a les persones. 

Per tot això apareix el terme “munifi” o xarxa wifi municipal, que consisteix a dotar 

tota una vila d’accés a la banda ampla sense fils, ja sigui per iniciativa pública o privada, i 

d’accés gratuït o de pagament. La implantació de wifi a les ciutats ha permès, no tan sols 

l’accés a Internet pels seus habitants, sinó també la creació d’una sèrie de serveis d’una 

forma senzilla i econòmica, com per exemple càmeres de control de trànsit, control de 

parquímetres, informació de transports públics, i en un futur permetrà crear ciutats 

intel·ligents (ja hi ha experiències de control d’enllumenat, escombraries, etc.). 

Així doncs, dins d’aquest context el present projecte respon a la petició de 

l’ajuntament d’un municipi d’instal·lar una xarxa sense fils a la població, i així poder dotar 

els carrers, places i parcs d’accés a Internet. Es tracta del municipi de Sant Gregori, al 

Gironès, en el que es pretén suplir la manca de servei ADSL i l’escassa cobertura de la 

xarxa 3G. 

Geogràficament, Sant Gregori està situat a l’oest de Girona, i limita al sud amb Salt i 

Bescanó, a l’oest amb Sant Martí de Llémena i al nord amb Canet d’Adri.  Amb una 

superfície total de 49,32 km2 i 3280 habitants, Sant Gregori consta de set nuclis de 

població. El més important és el mateix poble, amb 2400 habitants i 1,5km2, i la resta de 

nuclis (Taialà, el Ginestar, Cartellà, Constantins, Sant Medir i Domeny) contenen molta 

menys població i estan escampats al llarg del territori. A més també hi ha un nombre de 

cases i masos disseminats. A continuació es pot veure un plànol de la situació del 

municipi: 
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 Fig. 1.1: Situació del municipi de Sant Gregori (Font: googlemaps) 

 

Amb aquestes característiques geogràfiques i demogràfiques, la viabilitat de cobrir 

el municipi sencer amb xarxa wifi sembla, d’entrada, poc sostenible. És per això que es 

centrarà la prioritat al nucli del poble i les seves immediacions, deixant per una segona 

fase la cobertura dels nuclis aïllats. 
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1.2. Objectius del projecte 

 

Com ja s’ha comentat, el principal objectiu del projecte és la realització d’una xarxa 

sense fils d’àmbit municipal. Ara bé, aquest gran objectiu es pot desglossar en d’altres 

més concrets, interdependents entre ells per tal de poder assolir l’objectiu final. 

D’aquesta manera, la correlació dels objectius parcials també ajudarà a marcar la  

planificació del projecte. 

Així doncs, a grans trets es poden definir els objectius marcats: 

 La xarxa ha de cobrir el màxim territori possible, de tal manera que pugui accedir 

al servei la gran majoria de la població. 

 Cal definir uns paràmetres de rendiment que marcaran les característiques dels 

equips a emprar (ample de banda, concurrència, seguretat,...) 

 La xarxa a instal·lar ha de ser escalable, és a dir, ha de tenir en compte el seu 

possible creixement en el futur per tal que no quedi obsoleta. 

 El disseny de la xarxa s’ha d’ajustar al màxim a nivell econòmic, al mateix temps 

que ha d’assegurar uns nivells de qualitat que garanteixin l’assoliment de la resta 

d’objectius. 
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1.3. Planificació de treball 

 

Un cop vistos els objectius, es poden detallar les tasques a executar, i a través del 

diagrama de Gantt les temporitzarem per tal de tenir una visió global de l’evolució del 

projecte i que s’està duent a terme dins dels terminis. 

 Decisió del projecte 

 Planificació de treball 

 Recerca i recollida de bibliografia sobre les tecnologies i normatives vigents 

 Definició de l’escenari 

 Disseny de la xarxa 

 Recollida bibliografia maquinar i infraestructures 

 Decisió del maquinari a instal·lar 

 Implementació de la xarxa 

 Simulació de la xarxa 

 Memòria econòmica 

 Lliurament de la memòria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig. 1.2 Diagrama de Gantt 
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2. Fonaments teòrics de xarxes sense fils 

 

2.1 Introducció 

Abans que res, hauríem de definir què és una xarxa. Bàsicament és la unió de 

diversos dispositius o equips informàtics a través d’un mitjà físic (principalment cable o 

aire), de tal manera que existeix una comunicació entre ells, de tal manera que 

s’estableixen unes normes i protocols perquè la comunicació sigui possible. 

Així doncs, des de l’aparició de les primeres xarxes, aquests sistemes de 

comunicació han anat evolucionant, i com en molts altres àmbits, n’hi ha hagut que han 

tingut molt èxit i han marcat la base pel que tenim avui dia, i d’altres que han passat a 

l’oblit. 

Per altra banda no hi ha un únic tipus de xarxa, ans al contrari. A continuació 

s’intenta explicar els principals conceptes sobre xarxes, i s’aprofundirà només en aquells 

aspectes que són d’especial interès per la resolució del present projecte. 

2.2 Classificació de xarxes 

Les xarxes es poden classificar de diverses maneres, segons si ens centrem en com 

es distribueixen els seus nodes, en quin és el seu abast, en la manera de comunicar-se, 

etc. A continuació se’n detallen les principals. 

2.2.1 Topologies de xarxa 

Abans de definir les diferents topologies, cal esmentar quins són els principals 

elements que la composen; per un costat hi ha els equips finals o nodes(hosts), els 

enllaços entre equips (links), i els equips intermedis que gestionen els enllaços, dels que 

en podem destacar dos, els commutadors (switchs) i els encaminadors (routers). 

Així es poden distingir les següents topologies: 

 Bus: Tots els nodes estan connectats a un medi de transmissió comú i compartit, 

de manera que els senyals transmesos es propaguen pel bus i arriben a tots els 

equips, i només el destinatari processarà el paquet rebut. D’aquesta manera si 

s’envien diversos paquets simultanis aquests col·lidiran i es perdran, per la qual 

cosa és necessari establir un sistema d’accés al medi. Això fa que sigui poc 

eficient en cas d’alt trànsit, però per contra és econòmic i fàcil d’implementar. 

Un altre inconvenient és que a l’haver-hi un sol enllaç, si aquest falla tota la xarxa 

es veu afectada. 
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 Anell: cada node està connectat a un altre fins a formar un cercle, de manera que 

es forma un bucle, i així els equips estan connectats a l’anell  través de dos 

enllaços, un d’entrada i un de sortida. Les dades viatgen en un sol sentit, i quan 

un equip rep un paquet comprova si és el destinatari; si ho és el processa, si no el 

passa cap al següent node, i quan l’emissor rep el seu propi paquet el descarta. 

Per evitar col·lisions o saturació es creen polítiques de testimonis (token). 

Aquesta topologia continua tenint el problema que si es trenca un enllaç cau tota 

la xarxa. 

 Estrella: L’element principal d’aquesta topologia és un node central que fa la 

funció d’equip intermedi, i mitjançant una connexió punt a punt (PaP) s’hi 

connecten la resta d’equips; tot el trànsit de la xarxa passa pel node central, que 

el gestiona i distribueix per la resta de nodes, de tal manera que pot fer control 

de congestió i evitar col·lisions. Si es trenca un enllaç només cau un dels equips, 

malgrat que si falla el node central deixa de funcionar tota la xarxa. És una de les 

topologies més esteses per la facilitat d’implementació 

 Arbre: en aquesta topologia hi ha un node anomenat “arrel” que es connecta a 

un o més nodes, i aquests, al seu temps, també poden connectar-se a altres 

equips. Existeix una jerarquia entre els diferents nivells, i els nodes poden ser o 

bé equips finals o intermitjos, de tal manera que la topologia resultant és un 

híbrid entre les topologies de bus i estrella. És la topologia més utilitzada 

actualment. 

 Malla: cada equip està connectat amb tota la resta, de manera que es genera 

una malla d’enllaços. També pot estar incompleta. Bàsicament aquesta és la 

topologia utilitzada en el nucli de grans xarxes, com ara Internet, i sol estar 

formada només per equips intermedis.  

 Mixta: en l’actualitat la majoria de xarxes estan connectades entre elles, d 

manera que xarxes d’una topologia es connecten entre elles formant-ne una més 

amb una altra topologia. 
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Es pot veure un diagrama de les topologies esmentades en la següent figura: 

 
  Fig. 2.1 Topologies de xarxa 

2.2.2 Tipus de xarxa 

Es poden tipificar les xarxes segons varis criteris, i a més aquests es poden mesclar 

de manera que tots els conceptes que s’explicaran a continuació estan molt lligats entre 

sí. 

En primer lloc, segons com sigui l’enllaç entre nodes determinarà la manera de 

comunicar-se entre ells. Bàsicament existeixen dos tipus d’enllaços: quan l’enllaç és un 

cable (coure, fibra òptica, etc.) s’anomena medi guiat, i quan és l’aire la transmissió de 

dades es fa mitjançant RF i s’anomena medi no guiat. 

Per altra banda es distingeixen dos tipus de xarxa en funció de si el medi és  

compartit o no. En el cas en que sí és compartit es parla de xarxes de difusió (broadcast), 

en el que tots els equips reben tots els paquets però només processen els que van 

destinats a ells. Aquest fet determina un alt risc pel que fa a la privacitat de les dades, per 

la qual cosa cal utilitzar mecanismes de xifratge en les connexions. Un bon exemple 

d’aquest tipus de xarxa serien les xarxes sense fils. L’altre cas és quan la connexió és entre 

dos punts determinats de la xarxa, i llavors parlem d’enllaços punt a punt (PaP). Aquesta 

darrera és la més utilitzada en xarxes cablejades, ja que la unió de varis enllaços PaP 

genera les topologies d’estrella o d’arbre. 

Per últim, un altre factor que determina com s’ha de configurar una xarxa és el seu 

abast, i se’n poden distingir els següents tipus: 

 PAN: Xarxes d’àrea personal; en medis cablejats és una xarxa amb un nombre 

reduït d’ordinadors usada per la comunicació entre dispositius prop d’una 

persona, per exemple un ordinador connectat amb una impressora i un telèfon 
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VoIP. En medis sense fils (WPAN), és una xarxa de dispositius que es comuniquen 

amb el punt d’accés, i el seu abast és de com a màxim 10 metres. Existeixen 

diverses tecnologies WPAN, una de les més conegudes és Bluetooh. 

 LAN: Xarxa d’àrea local; és una xarxa que es limita a un espai relativament petit, 

que pot anar des d’una habitació fins a un edifici, i que connecta un nombre 

determinat d’equips, normalment amb un o més equips intermedis. La 

tecnologia per excel·lència és Ethernet També existeix el seu equivalent sense 

fils, WLAN, en el que es delimita el seu abast en uns 100 metres, i s’ha estès molt 

amb l’aparició de la tecnologia Wifi. 

 MAN: Xarxa d’àrea metropolitana. Com el seu nom indica cobreix un espai d’una 

ciutat, i normalment connecta mitjançant enllaços de banda ampla diversos 

edificis o barris sencers. El seu equivalent sense fils és WMAN, amb una 

cobertura d’un km aproximadament, i amb tecnologies en expansió com ara 

Wimax. 

 WAN: Xarxes de gran abast; cobreixen un espai geogràfic extens, i generalment 

connecten LAN’s i MAN’s entre si, i sovint es fa a través d’infraestructures d’ús 

públic, entre ciutats, països i continents. De les xarxes WAN sense fils destaquen 

les connexions per satèl·lit o les tecnologies de telefonia mòbil (2G, 3G, 4G,...). 

En les figures 2.2 i 2.3 podem veure les distincions de tipus de xarxa de forma 

gràfica. 

 
  Fig. 2.2 Tipus xarxa segons l’abast 
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             Fig. 2.3 Tecnologies de xarxa sense fils segons l’abast 

2.3 Model jeràrquic de capes 

2.3.1 Arquitectura de la xarxa 

En tot acte de comunicació, per tal que el receptor entengui el missatge enviat, és 

necessari que prèviament s’hagin establert unes normes i protocols, és a dir, en quin 

“idioma” s’han de parlar emissor i receptor, i de quina manera han de fer servir el canal. I 

en el cas de les xarxes de computadors no és diferent. 

Històricament les primeres xarxes es van dissenyar tenint en compte que les 

comunicacions es farien per maquinari, però amb el gran desenvolupament que hi ha 

hagut aquesta estratègia va fracassar i actualment el programari de xarxa està molt 

estructurat. A més, a mesura que les xarxes evolucionaven es va veure la necessitat de 

crear estàndards per poder intercomunicar les diferents xarxes fins al moment actual, en 

que tot el món està connectat i es pot entendre. Per aquest motiu van aparèixer 

organismes que intentaven marcar pautes, com ara la IEEE (Institute of Electrical and 

Electronics Engineers) , o la IETF (Internet Engineering Task Force). 

Així, les xarxes estan organitzades en una arquitectura de capes o nivells, situades 

de forma jeràrquica una sobre l’altre, de manera que l’objectiu de cada capa és oferir 

determinats serveis a la capa immediatament superior. Per altra banda, cada capa N de la 

pila s’entén només amb la mateixa capa N de l’altre extrem de la comunicació, de manera 

que es crea una pila de protocols, i les entitats que utilitzen una de terminada capa en 

diferents ordinadors s’anomena parell (peer); és a dir, que els parells es comuniquen 

usant un protocol, tal com s’indica a la figura 2.4: 
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    Protocol de capa 3 

 

                 Interfície 2/3  

 

    Protocol de capa 2 

 

                 Interfície 1/2 

 

    Protocol de capa 1 

     

 

 

 

 

 

 

  Fig. 2.4 Arquitectura de programari de xarxes per capes 

 

2.3.2 Model de referència: la torre OSI 

Sota l’arquitectura de xarxa basada en capes, al llarg de l’evolució de les tecnologies 

es van crear diversos models comercials segons cada fabricant (IBM, DEC, Novell, etc.), i 

es va veure la necessitat d’homogeneïtzar  el sistema, i durant els anys vuitanta les 

organitzacions mundials de normalització van proposar-ne varis, i de tots ells en va 

destacar un, definit per la ISO (International Organization for Standardization), que al 

capdavall ha esdevingut un model de referència: el model OSI (Open System 

Interconnection). 

El model OSI defineix set capes segons el nivell d’abstracció, i cada capa es recolza 

en els serveis de la capa inferior. Abans de descriure-les cal introduir un concepte molt 

important: l’encapsulació de protocols. Quan un procés de la màquina A vol enviar un 

missatge a la màquina B, es genera un paquet amb la informació; llavors  cada protocol de 

la pila hi afegeix certa informació de control per poder comunicar-se amb el seu peer i el 

passa al protocol inferior, que torna a fer el mateix, de manera que quan arriba al medi 

físic per passar a la màquina B, el paquet inicial es veu encapsulat per una sèrie de 

capçaleres. Ben bé com si es tractés d’una pila de nines russes. 

  

  

 Capa 3  Capa 3 

 Capa 2  Capa 2 

 Capa 1  Capa 1 

    Medi físic 
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Vegem doncs una descripció de cada una de les capes: 

 Capa física: és la capa de més baix nivell, la més propera al maquinari, i 

s’encarrega de definir les característiques físiques del medi de transmissió 

(components, connectors, nivells de tensió, etc.), així com de transmetre el flux 

de bits a través del medi.  

 Capa d’enllaç: aquesta capa s’encarrega d’enllaçar el medi físic amb el nivell 

superior (el de xarxa) i oferir-li una comunicació fiable de bits. Agrupa els bits en 

trames, fa un control del flux de transmissió i detecció d’errors. Una altra funció 

molt important és el control d’accés al medi, objectiu del qual és evitar la col·lisió 

de trames en el medi físic compartit amb altres equips. De fet es pot considerar 

una subcapa (MAC) i defineix tecnologies tan conegudes com el IEEE 802.3 

(Ethernet). 

 Capa de xarxa: s’encarrega bàsicament d’identificar la ruta dels paquets (unitat 

d’informació del nivell 3) entre un equip origen i un destí, a través dels nodes de 

la xarxa, encara que siguin xarxes diferents. A part de determinar 

l’encaminament, també fa tasques de control de congestió i d’interconnexió de 

xarxes diferents. 

 Capa de transport: la funció principal és acceptar les dades de les capes superiors 

(aplicacions d’usuari) i passar-les al nivell de xarxa. Ha de garantir que arribin a la 

destinació de manera segura i econòmica. En aquest nivell el diàleg entre peers 

és realment entre sistemes finals, i no entre salt i salt com en els protocols 

inferiors. 

 Capa de sessió: s’encarrega de mantenir i controlar él diàleg entre l’origen i el 

destí, així com d’administrar l’intercanvi de dades. 

 Capa de presentació: la seva funció és la de representar la informació de manera 

correcta, encara que els diversos equips tinguin maneres de presentar-la 

diferent. 

 Capa d’aplicació: és la capa superior del model i la més propera a l’usuari, i 

defineix la interfície i els protocols que han d’utilitzar les aplicacions per 

comunicar-se entre elles. 
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2.3.3 Model TCP/IP 

Malgrat l’intent d’estandardització del model OSI, al mateix temps hi havia un altre 

model que per la seva senzillesa d’aplicació i per ser molt compacte es va convertir en 

estàndard de facto, ja que a més ja s’havien implementat diversos protocols. Estem 

parlant del model TCP/IP, que avui dia és el més utilitzat gràcies a l’explosió d’Internet.  

En comparació amb el model OSI només té 4 capes. Les de transport i Internet 

coincideixen amb les capes 3 i 4 de la torre OSI, mentre que la capa d’interfície de xarxa 

engloba les capes 1 i 2 OSI i la capa d’aplicació inclou la 5, 6 i 7 del model OSI. En la figura 

2.5 es pot veure la comparació i els protocols que les componen. 

 
      Fig. 2.5 Comparació d’arquitectures OSI i TCP/IP 

 Capa d’Interfície de xarxa: És la capa d’accés al medi, i s’ocupa de l‘adreçament 

físic (adreça MAC) , de la topologia de la xarxa, la notificació d’errors a aquest 

nivell , la distribució ordenada de trames i el control de flux. 

 Capa d’Internet: L’objectiu de la capa és fer que les dades arribin d’origen a destí, 

encara que estiguin en xarxes separades. Els equips intermigs que treballen en 

aquesta capa són els encaminadors o routers. Es realitza l’adreçament lògic 

(adreces IP). A nivell de seguretat, els tallafocs actuen principalment en aquest 

nivell, fent filtratge de paquets IP. 

 Capa de Transport: És la capa encarregada d’efectuar el transport de la màquina 

origen a destí, independentment del camí que hagi de fer i del tipus de xarxes 

físiques que hagi de travessar. L’adreçament es fa als ports específics de cada 

màquina que identifiquen les aplicacions. Els seus protocols poden ser orientats 

a connexió (TCP) o no (UDP). 

 Capa d’aplicació: Ofereix a les aplicacions la possibilitat d’accedir als serveis de la 

resta de capes i defineix els protocols que han d’utilitzar les aplicacions per 
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intercanviar dades, com per exemple correu electrònic (POP3, SMTP), gestors de 

fitxers (FTP), entre d’altres. De fet existeixen tants protocols com aplicacions. 

2.4 Protocols TCP/IP 

Malgrat que hi ha molts protocols en les diverses capes de l’arquitectura,  es fan 

servir fonamentalment i de forma característica els següents protocols: 

 IP (Internet Protocol): Protocol de la capa d’Internet, porta encapsulats les 

unitats de dades del nivell de transport i és no orientat a connexió, és a dir que 

no pot garantir que els paquets arribin a destí. La seva PDU (Protocol Data Unit) 

és el paquet IP. En la seva versió 4 (IPv4) les adreces estan formades per 32 bits i 

generalment s’expressen en valor decimal en agrupacions de 8 bits. És la versió 

més estesa, a l’espera de la implantació de la versió IPv6. 

 TCP (Transmission Control Protocol): protocol orientat a connexió i fiable a nivell 

de transport. Porta encapsulades les dades del nivell d’aplicació, i ambdós 

costats de la transmissió han de connectar-se a través dels ports per acceptar 

l’intercanvi de la informació, de manera que es garanteix la seva entrega i en el 

seu ordre correcte. Les seves PDU són els segments TCP. 

 UDP (user datagram Protocol): protocol a nivell de transport no orientat a 

connexió, per la qual cosa no pot garantir que arribin els paquets o que ho facin 

en l’ordre correcta. Les aplicacions que l’usen són les encarregades de fer-ho. Per 

aquest motiu és un protocol molt ràpid i s’utilitza en aplicacions on es prioritza la 

velocitat enfront la pèrdua d’algun paquet, com per exemple l’streaming d’àudio 

i vídeo, consultes DNS, etc.  

2.5 Protocols LAN/MAN sense fils 

2.5.1 Estàndard 802.11: Wifi 

Als anys 90 l’IEEE va crear el grup de treball 802.11 perquè definís un conjunt de 

protocols d’accés al medi (MAC) independentment de la capa física, de manera que al 

capdavall s’assemblen molt amb la tecnologia 802.3 Ethernet, i el que les diferencia és en 

la manera en com es transmeten les trames de dades, per la resta són plenament 

compatibles. El 1997 es va crear el primer estàndard i al 99 va aparèixer per primera 

vegada el terme Wifi. 

L’arquitectura 802.11 consta d’un cert nombre d’estacions connectats un punt 

d’accés (AP), que permet l’accés a altres xarxes. Aquest conjunt s’anomena BSS (Basic 

Service Set), i té un identificador anomenat SSID.  

El mecanisme d’accés al medi que utilitza és el CSMA/CA (Carrier-sense multiple 

access / collision avoidance), en el que l’equip que vol transmetre analitza el medi i si no 
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es supera un llindar d’energia vol dir que està lliure i pot transmetre. El receptor ha de 

confirmar cada trama que rep (enviant un ACK) , i si l’emissor no la rep, llavors la 

retransmetrà passat un cert temps determinat anomenat de back-off per evitar col·lisions 

de paquets. Aquest mecanisme implica que les velocitats de transferència no podran ser 

molt elevades. 

Les bandes freqüencials a les que pot treballar el 802.11 són la de 2,4GHz i 5,8GHz, 

amb modulacions FHSS (obsoleta), DSSS o OFDM1. A 2,4GHz hi ha  moltes interferències, 

ja que és una banda lliure utilitzada per usos mèdics, científics o industrials, però en canvi 

a 5,8Ghz cal visió directa entre les antenes degut a que com més alta és la freqüència més 

pèrdues pateix el senyal2. Per això la potència permesa a 5,8GHz és més alta (1W PIRE 

respecte els 100mW permesos a 2,4GHz), i les antenes en aquesta banda solen ser molt 

directives. 

Per tant, normalment els equips utilitzen la banda de 2,4Ghz.  Es defineixen 13 

canals de 22MHz d’ample de banda amb una banda de guarda de 5MHz, i per tant, en un 

mateix espai només poden haver-hi tres canals sense encavalcament, com es pot veure a 

la figura 2.6. 

 
 Fig.2.6 Representació gràfica dels canals Wifi a la banda de 2,4GHz (font: Wikipedia)  

En la següent taula (fig. 2.7) es poden veure els estàndards 802.11 més importants i 

les seves característiques. Cal dir que actualment la gran majoria de productes al mercat 

són 802.11g, i de mica en mica s’està implantant el 802.11n. 

  

                                                         

1 La modulació OFDM s’explica amb detall al punt 2.5.2.2 
2
 Vegem com el model de pèrdues propagació sobre espai lliure depèn de la freqüència:  
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Estàndard 
Any 

aparició 
Modulació 

Banda 
(GHz) 

BW 
canal 
(MHz) 

Velocitats 
(Mbit/s) 

Cobertura (m) 

interior exterior 

802.11 1997 
DSSS, 
FHSS 

2,4 20 1, 2 20 100 

802.11a 1999 OFDM 5,8 20 6 - 54 35 120 

802.11b 1999 DSSS 2,4 20 1 - 11 35 120 

802.11g 2003 
OFDM, 
DSSS 

2,4 20 6 - 54 38 140 

802.11n 2009 OFDM 2,4/5,8 
20          
40 

7 – 72    
15-150 

70 250 

Fig. 2.7 Estàndards 802.11 i les seves principals característiques 

En termes de velocitat de transferència, cal dir que la velocitat real normalment no 

coincideix amb la teòrica que marca l’anterior taula, normalment és un 50%. La velocitat 

màxima tan sols s’assoleix molt a prop de l’AP, i a mesura que se n’allunya el sistema la va 

reduint. Per altra banda, cal repartir la velocitat entre tots els equips que conformen la 

BSS en cada moment. 

2.5.2 Estàndard 802.16: Wimax 

2.5.2.1 Aspectes generals 

La norma IEEE 802.16 va aparèixer el 2001 i defineix un estàndard per a 

comunicacions sense fils d’abast metropolità i de banda ampla. Inicialment les 

freqüències de treball eren entre 10 i 66 GHz, per la qual cosa cal visió directa, però el 

2003 va sortir el 802.16a, que treballava entre els 2 i 11GHz que pot arribar a treballar 

amb visió directa parcial. 

L’evolució de la norma va convergir en la 802-16-2004 també anomenada Wimax 

(Worldwide Interoperability for Microwave Access), i que actualment treballa amb la 

versió 802.16e-2005, que opera a la banda de 2 – 6 GHz i permet la mobilitat dels 

terminals fins a 150km/h. 

Així, Wimax omple el buit digital que deixa wifi per les seves limitacions, i les seves 

principals característiques són: 

 Banda freqüencial: destaquen dues bandes de treball. Una banda llicenciada a 

3,5GHz que permet NLOS (visió no directa), i una altra a 5,4GHz, que és menys 

potent i necessita visió directa (LOS), però que és una banda lliure. 

 Modulació adaptativa: amb un canal amb poques pèrdues la velocitat creix pel 

fet de portar més bits per símbol OFDMA. Per exemple, si la SNR (relació senyal-
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soroll) és de 6dB fa servir una modulació BPSK, però si creix fins a 9dB llavors 

canvia a QPSK. 

 Elements: de manera similar a 802.11, en wimax hi ha les Estacions Base (BS) i les 

unitats d’usuari (CPE). 

 Antenes: pot fer servir antenes adaptatives per controlar el feix en direcció a les 

CPE, i a més es fa servir diversitat (tècniques MIMO). Per altra banda fa ús de la 

DFS (Selecció dinàmica de freqüència) , és a dir, que canvia de freqüència en 

detectar interferències. 

 QoS: a diferència de Wifi, Wimax permet Qualitat de Servei, ja que cada trama és 

per un CPE i està orientat a connexió. 

 Hi ha tres topologies possibles: PaP, en la que es poden aconseguir enllaços de 

fins a 300Mbps (a distàncies de 2km LOS). PmP, són enllaços punt a multipunt on  

la BS disposa d’antenes sectorials i cada sector apunta a un CPE. Mesh, on tenim 

diverses BS cobrint una zona en malla. 

 

2.5.2.2. La capa física 

Per poder entendre el que diferencia Wimax de la resta de tecnologies cal estudiar 

amb més profunditat com viatja les dades a través del canal de transmissió, l’aire. Per 

això les principals característiques de 802.16e estan referenciades a les dues primeres 

capes, la física i la d’accés al medi. La capa MAC garanteix QoS per una banda i seguretat 

per l’altra, com es podrà veure més endavant. 

Pel que fa a la capa física, una de les principals característiques és el tipus de 

multiplexació del canal. OFDM o Multiplexació per Divisió de Freqüències Ortogonals3 és 

una tècnica que subdivideix l’amplada de banda total en sub-feixos de dades de banda 

estreta (fet que disminueix la velocitat de símbol), cada un d’ells modulats i transmesos 

per subportadores separades i ortogonals entre elles, com es pot veure en el següent 

esquema: 

                                                         

3
 Dos senyals són ortogonals si en un interval t1, t2  compleixen la condició 
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 Fig. 2.8. Diagrama de blocs d’OFDM (font: Wimax Forum) 

Una de les principals motivacions per crear OFDM és la interferència entre símbols 

(ISI) apareguda en les multiplexacions FDM, en les que degut bàsicament als ecos durant 

la propagació del senyal, la informació d’un símbol interfereix en els símbols següents fins 

a fer-lo inintel·ligible. En OFDM aquesta distorsió es minimitza dràsticament gràcies a dos 

motius: per un costat la disminució de la velocitat de símbol fa que el període sigui més 

llarg i per tant l’ interval de guarda inserit és més gran que el retard del canal de 

transmissió. Per un altre costat amb l’ortogonalitat de les sub-portadores s’aconsegueix 

que durant el pic de la sub-portadora N el valor de la N-1 sigui zero (fig.2.9). 

 
       Fig. 2.9 Ortogonalitat entre sub-portadores  
                  (font: www.infowimax.blogspot.com) 

A part de les sub-portadores que transporten dades, n’hi ha de dos altres tipus, les 

Pilot (duen a terme tasques de sincronització i estimació) i les Nul·les (usades com a 

bandes de guarda i DC). Vegem doncs com queda l’estructura de l’OFDM: 
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 Fig. 2.10. Estructura de sub-portadores en OFDM (font: Wimax Forum) 

Així doncs, abans de la multiplexació cada sub-feix de dades es modula en QAM o 

PSK, segons sigui la qualitat del medi, de manera que la modulació esdevé adaptativa. Per 

altra banda el senyal passa per un codificador de canal FEC4 per corregir els errors 

produïts durant la transmissió.  

Per últim, el procés de multiplexació es realitza en temps discret mitjançant la iFFT, 

ja que la generació i detecció del gran nombre de subportadores en temps continu seria 

molt complex. D’aquesta manera, segons sigui el dimensionament de la transformada, el 

canal tindrà una amplada de banda o una altra; així sorgeix el concepte d’escalabilitat en 

OFDM. 

En la següent taula es poden observar els paràmetres de la multiplexació en funció 

del nombre de mostres de la iFFT, tenint en compte que l’espaiament  freqüencial de les 

sub-portadores i el període de símbol són constants: 

Paràmetres Valors 

Ample de Banda del canal (MHz) 1.25 5 10 20 

Freqüència de mostreig (Fp en MHz) 1.4 5.6 11.2 22.4 

Mida FFT (NFFT) 128 512 1024 2048 

Nombre de sub-canals 2 8 16 32 

Espaiament freqüencial sub-portadora (f) 10.94 KHz 

Temps de símbol útil (Tb=1/f) 91.4 µseg. 

Temps de guarda (TG=Tb/8) 11.4 µseg. 

Durada del símbol OFDMA (Ts=Tb+TG) 102.9 µseg. 

Nombre de símbols OFDMA (5ms de frame) 48 

Símbols de dades / frame 44 

 Fig. 2.11. Paràmetres d’escalabilitat OFDMA (font: Wimax forum) 

                                                         

4
 Forward Error Correction és un mecanisme de correcció d’errors que es fa en el receptor sense 

haver-se de reenviar dades, mitjançant codificacions que afegeixen uns bits de redundància al missatge 
original. En Wimax s’utilitzen els codis convolucionals (CC, CTC), en els que de m bits de dades en surt un 
símbol de n bits, originant un codi de relació m/n. 
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Una altra característica important de la capa física de Wimax és la Duplexació per 

Divisió en el temps (TDD), que és la tècnica de multiplexar temporalment els feixos de 

transmissió i de recepció (Downlink i Uplink), de manera que en el mateix canal es fa la 

divisió en dos sub-frames, i cadascun transporta dades cap a un o altre sentit. Dit d’una 

altra manera, aquesta tècnica és una emulació de la transmissió Full Duplex. La proporció 

de cada sub-frame no té perquè ser igual, ans al contrari, normalment el trànsit de 

pujada/baixada és asimètric. 

En definitiva, es pot observar que  hi ha una multitud de paràmetres per poder 

configurar la transmissió del senyal, i per tant segons l’elecció s’obtindran velocitats 

bastant diferents. A més, cal tenir en compte que les condicions físiques del medi poden 

canviar durant una única transmissió, i llavors el sistema s’adapta ajustant el valor dels 

paràmetres per assegurar la correcta recepció de la informació.  

Malgrat tot, es poden donar unes taxes de transferència segons el valor de cada 

paràmetre que es poden veure resumides a la següent taula: 

Paràmetre Downlink Uplink Downlink Uplink 

Amplada de Banda 5MHz 10MHz 

Mida FFT 512 1024 

Sub-portadores nul·les 92 104 184 184 

Sub-portadores Pilot 60 136 120 280 

Sub-portadores de Dades 360 272 720 560 

Sub-canals 15 17 30 35 

Mod. Raó Codif. 
Vel. baixada 

(Mbps) 
Vel. pujada 

(Mbps) 
Vel. baixada 

(Mbps) 
Vel. pujada 

(Mbps) 

QPSK 
1/2 CTC 3.17 2.28 6.34 4.70 

3/4 CTC 4.75 3.43 9.5 7.06 

16QAM 
1/2 CTC 6.34 4.57 12.67 9.41 

3/4 CTC 9.50 6.85 19.01 14.11 

64QAM 

1/2 CTC 9.50 6.85 19.01 14.11 

2/3 CTC 12.67 9.14 25.34 18.82 

3/4 CTC 14.26 10.28 28.51 21.17 

5/6 CTC 15.84 11.42 31.68 23.52 

Fig.2.12. Velocitats de dades en Wimax en funció de la modulació i Ample de banda. 

2.6 Seguretat en xarxes sense fils 

2.6.1 Aspectes generals 

La seguretat en l’àmbit de les xarxes de computadors és un aspecte molt important 

que ha estat clau per determinar l’èxit de la seva expansió i consolidació. En el mateix 

moment en que es van començar a compartir dades entre empreses, institucions, etc. Va 
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aparèixer l’amenaça que aquesta informació pogués ser manllevada o manipulada. Per 

tant s’han hagut d’implementar una sèrie d’estratègies i protocols que garanteixin en 

gran mesura els següents punts: 

 Confidencialitat: l’accés a la informació només s’ha de permetre a qui tingui els 

permisos i/o privilegis per fer-ho. D’aquest punt se’n deriva el xifratge  o 

encriptació de les dades, de forma que si algú sense autorització arriba a accedir-

hi no pugui treure’n profit.  

 Integritat: propietat que intenta garantir que les dades no han sofert 

manipulacions no autoritzades. Una bona manera d’aconseguir-ho és a través de 

la signatura digital i les funcions hash o els codis CRC. 

 Disponibilitat: és la característica o condició de la informació d’estar a disposició 

de qui hi hagi d’accedir en el moment en que ho requereixin. 

 Autenticació: és la propietat que permet identificar un usuari o entitat de forma 

precisa. Se’n deriven els conceptes d’usuari i contrasenya.  

 No repudi: està molt relacionat amb l’autenticació, i es tracta de permetre 

demostrar la participació d’ambdues parts de la comunicació, és a dir que no es 

pugui negar una comunicació que sí que ha existit. 

Un sistema que garanteixi al màxim possible aquests 5 punts és un sistema segur, o 

almenys, fiable. 

Si les xarxes de computadors en general són vulnerables pel que fa a la seguretat, 

les tecnologies sense fils són especialment fràgils degut al seu medi de transmissió, l’aire. 

Com ja s’ha comentat anteriorment són xarxes de difusió, i les dades s’envien a l’aire i 

qualsevol que pugui connectar-se a la xarxa pot llegir-les. Per tant totes les transmissions 

han d’anar xifrades i tots els usuaris han d’estar autenticats a la xarxa. 

Abans d’estudiar els mecanismes de protecció vegem quins són els possibles atacs 

que poden patir les comunicacions sense fils: 

 Eavesdropping o Sniffing: es tracta d’interceptar una sessió i capturar els paquets 

que viatgen per la xarxa, de manera que se’n pot extreure molta informació, des 

de l’adreça MAC fins al contingut dels paquets 

 ID spoofing: es tracta de la suplantació de la identitat d’un usuari per poder 

utilitzar el servei en el seu nom. Es pot fer suplantant l’adreça IP, de manera que 

pot redirigir el trànsit cap a l’adreça de l’atacant o bé suplantant nom d’usuari i 

contrasenya.  
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 Denegació de Servei (DoS): es tracta d’impedir que la xarxa funcioni amb 

normalitat i hagi de denegar el servei als usuaris. Una tècnica molt coneguda és 

el flooding, en la que s’inunda el medi amb transmissions corruptes de tal 

manera que el medi queda saturat, o bé l’AP no pot atendre peticions d’altres 

usuaris 

2.6.2 Autenticació i xifratge 

2.6.2.1.  Wifi 

En 802.11 es poden utilitzar els següents sistemes de xifrat i autenticació: 

 WEP (Wired Equivalent Privacy): Fou el primer xifrat desenvolupat per al 802.11; 

fa un xifratge de 64 o 128 bits amb un vector d’inicialització de 24 bits, i usa 

l’algorisme de xifrat RC4 i un CRC-32 per preservar la integritat. Es pot augmentar 

la longitud de la clau, però llavors es carrega massa la CPU. 

 La clau és estàtica i simètrica, és a dir, que és la mateixa en emissor i receptor i 

no canvia en cada sessió, per la qual cosa és molt vulnerable, un cop descoberta 

la clau es pot produir atacs tipus Man-in-the-Middle5 a cada sessió. 

 L’algorisme RC4 té forats de seguretat6 i és bastant senzill de trencar-lo i 

descobrir el xifrat, per la qual cosa aquest sistema ha quedat bastant obsolet, tot 

i que alguns AP encara el porten configurat per defecte. 

 WPA (Wireless Protected Area): també anomenat WEP+, en va ser l’evolució per 

solucionar-ne les vulnerabilitats, és molt més robust i resistent als atacs però 

manté la compatibilitat. Les millores que inclou són: 

o Manté el xifratge RC4, però amb una clau de 128 bits i un vector 

d’inicialització de 48 bits, que fa més difícil de ser atacat per força bruta. 

o Millora la integritat; en WEP és possible alterar la informació i calcular el 

CRC sense conèixer la clau WEP. WPA usa el mecanisme d’integritat MIC 

(Message Integrity Code, també conegut com “Michael”), amb claus de 64 

bits; si es reben dues col·lisions MIC en menys d’un minut, l’algorisme 

                                                         

5
  En l’atac Man-in-the-Middle l’intrús es posa enmig d’una comunicació entre dues parts (mitjançant 

eavesdropping) i adquireix la capacitat de llegir, inserir o modificar paquets a la transmissió sense que les 

parts se n’adonin. Normalment fa ús del ID Spoofing per suplantar la identitat d’una o ambdues parts de la 
comunicació. 

6
 Per aconseguir que els xifratges de flux siguin segurs, la clau de seguretat no ha de repetir -se mai. 

En WEP, el vector d’inicialització és de 24 bits, i com que el nombre de paquets que s’envien és molt gran, a 
la llarga se’n repeteix algun. D’aquesta manera es pot fer una anàlisi estadística a partir dels primers bits de 
keystream (que són fàcilment deduïbles perquè se sumen a capçaleres de trames amb valor conegut) i la 
probabilitat que es donin certes condicions, i així anar obtenint els bits de la clau secreta.  
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suposa que hi ha hagut un atac, tanca la sessió, re-calcula les claus i la 

reinicia. 

o  Les claus són dinàmiques, i es gestionen amb el protocol de recàlcul de 

claus TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). 

o L’autenticació es pot realitzar de dues formes diferents, segons l’àmbit: 

 En àmbits empresarials, es fa l’autenticació amb 802.11x,utilitzant 

un servidor d’autenticació RADIUS, que desa en una BBDD tots 

noms d’usuari o contrasenyes i en gestiona les connexions basant-

se en la tècnica AAA (authentication, authorization and 

accounting). La comunicació entre servidor i els AP es fa amb els 

protocols de seguretat EAP (Extensible Authentication Protocol). 

 En àmbits domèstics, totes les estacions utilitzen una clau 

compartida PSK (Pre-Shared Key) per connectar-se a la xarxa wifi. 

 WPA2 (també anomenat 802.11i): és l’evolució de WPA, ja que el xifratge en 

WPA continua sent dèbil ja que utilitza l’algorisme RC4. En canvi WPA2 fa servir 

AES (Advanced Encryption Standard) com a algorisme de xifrat, amb claus de 

128, 192 o 256 bits. Aquest canvi fa que WPA2 no sigui compatible amb l’antic 

maquinari de xarxa. L’altre diferència respecte el seu predecessor és el 

mecanisme d’integritat, que en aquest cas fa ús del mecanisme CCMP o Counter 

Cipher Mode with Block Chaining Message Authentication Code Protocol. 

2.6.2.2 Wimax 

A la capa MAC de Wimax no s’encripta ni les capçaleres ni els missatges de control 

de la capa amb el propòsit de mantenir actives vàries operacions i opcions d’accés al 

medi. En conseqüència, un atacant podria extreure informació valuosa a través d’escoltes 

del canal, com per exemple les adreces MAC dels equips o la topologia de xarxa. 

Per mitigar aquesta mancança, l’estàndard 802.16e divideix la capa MAC en 3 

subcapes; una d’elles és la subcapa de seguretat, encarregada de l’autenticació i el 

xifratge (fig 2.13). 
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     Fig. 2.13. Estructura de la subcapa de seguretat MAC en 208.16e 
                     (font: http://www.ijens.org/90610-3939%20IJVIPNS-IJENS.pdf) 

 

Així, quan s’estableix un enllaç entre dos equips (normalment la CPE i la BS) estan 

protegits per una sèrie de protocols que garanteixen confidencialitat i autenticació. Es 

creen unes associacions de seguretat (SA) entre ambdues parts de la comunicació, com es 

pot veure a la figura 2.14. 

 
  Fig. 2.14. Associacions de seguretat entre entitats en 802.16e 
                  (font: http://www.ijens.org/90610-3939%20IJVIPNS-IJENS.pdf) 
 

 

En primer lloc hi ha l’autenticació, que utilitza l’algorisme EAP en la seva variant TLS 

o TTLS, és a dir, que existeix una encriptació a nivell de capa de transport. L’intercanvi de 

claus es fa basat el mecanisme PKM (privacy and Key Management), basat en l’intercanvi 

de certificats digitals X.509.  

Un cop establerta la connexió, les dades usen els xifratges 3DES (triple Data 

Encryption Standard), que ha quedat obsolet, o el AES (Advanced Encryption Standard), 

també conegut com algorisme Rijndael. 
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AES és un algorisme de xifratge de bloc, i fa servir una mida de bloc de dades fix de 

128 bits, amb una clau de longitud variable de 128, 192 o 256 bits. El mecanisme de 

xifratge està compost per una sèrie d’iteracions de tècniques de xifratge  simples: 

substitució de bytes, transposició, desplaçament de bits, i finalment una suma binària 

(XOR) amb bits obtinguts a partir de la clau. 

 

 
         Fig 2.15. Diagrama de blocs de l’AES  
                     (font: http://www.ijens.org/90610-3939%20IJVIPNS-IJENS.pdf) 
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3. Aspectes legals 

Pel desplegament de qualsevol projecte cal tenir en compte que aquest s’emmarqui 

dins de l’àmbit legislatiu vigent. Així doncs, s’han de seguir unes normatives i lleis 

regulades per les autoritats competents en la matèria. 

En l’àmbit de les Telecomunicacions, l’organisme competent és la Comissió del 

Mercat de les Telecomunicacions (CMT), i en la seva llei 32/2003 o Llei General de 

Telecomunicacions7 es pot trobar el marc aplicable a l’objectiu del present projecte. 

3.1. Llei General de Telecomunicacions 

Dins de l’amplitud de la Llei, hi ha uns articles concrets que estableixen uns 

requeriments per poder desplegar una xarxa sense fils gratuïta, essent el proveïdor una 

Administració Pública. Més concretament, en podem destacar els següents punts: 

 Article 2: Les telecomunicacions són serveis d’interès general que es presten en 

règim de lliure competència. Només tenen la consideració de servei públic o estan 

sotmesos a obligacions de servei públic els serveis que regulen l’article 4 i el títol 

III d’aquesta Llei. 

 Article 3. Els objectius i principis d’aquesta Llei són els següents: 

 a) Fomentar la competència efectiva als mercats de telecomunicacions i, en 

particular, l’explotació de les xarxes i la prestació dels serveis de comunicacions 

electròniques (…). 

 b) Garantir el compliment d’aquestes condicions i de les obligacions de 

servei públic en l’explotació de xarxes i la prestació de serveis de comunicacions 

electròniques(…). 

 c) Promoure el desenvolupament del sector de les telecomunicacions, així 

com la utilització dels nous serveis i el desplegament de xarxes, i l’accés a 

aquestes, en condicions d’igualtat, i impulsar la cohesió territorial, econòmica i 

social. 

 d) Fer possible l’ús eficaç dels recursos limitats de telecomunicacions, com 

la numeració i l’espectre radioelèctric, i l’adequada protecció d’aquest últim, i 

l’accés als drets d’ocupació de la propietat pública i privada. 

 e) Defensar els interessos dels usuaris, assegurant el seu dret a l’accés als 

serveis de comunicacions electròniques en condicions adequades d’elecció, preu i 

qualitat, (…), el del respecte als drets a l’honor, a la intimitat, a la protecció de les 

dades personals i al secret en les comunicacions (…) 

                                                         

7
 Es pot consultar la llei 32/2003 al següent enllaç: 

 http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/11/17/pdfs/A03979-04012.pdf 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/11/17/pdfs/A03979-04012.pdf
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 Article 6. Requisits exigibles per a l’explotació de les xarxes i la prestació dels 

serveis de comunicacions electròniques. 

 1. Poden explotar xarxes i prestar serveis de comunicacions electròniques a 

tercers les persones físiques o jurídiques nacionals d’un Estat membre de la Unió 

Europea (...). 

 2. Els interessats en l’explotació d’una determinada xarxa o en la prestació 

d’un determinat servei de comunicacions electròniques, abans de l’inici de 

l’activitat, han de notificar-ho fefaentment a la Comissió del Mercat de les 

Telecomunicacions en els termes que es determinin mitjançant un reial decret, i 

s’han de sotmetre a les condicions previstes per a l’exercici de l’activitat que 

pretenguin fer. Queden exempts d’aquesta obligació els qui explotin xarxes i 

prestin serveis de comunicacions electròniques en règim d’autoprestació. 

 

 Article 8. Condicions per a la prestació de serveis o l’explotació de xarxes de 

comunicacions electròniques. 

 (...) 

 4. L’explotació de xarxes o la prestació de serveis de comunicacions 

electròniques per les administracions públiques, directament o a través de 

societats en el capital de les quals participin majoritàriament, s’ha d’ajustar al 

que disposen aquesta Llei i les normes de desplegament i s’ha de fer amb la 

separació de comptes pertinent i d’acord amb els principis de neutralitat, 

transparència i no-discriminació. La Comissió del Mercat de les Teleco-

municacions pot imposar condicions especials que garanteixin la no-distorsió de 

la lliure competència. 

 

 Article 33. Secret de les comunicacions. Els operadors que explotin xarxes 

públiques de comunicacions electròniques o que prestin serveis de comunicacions 

electròniques disponibles al públic han de garantir el secret de les comunicacions 

de conformitat amb els articles 18.3 i 55.2 de la Constitució, i han d’adoptar les 

mesures tècniques necessàries. 

 Article 34. Protecció de les dades de caràcter personal. (...) els operadors que 

explotin xarxes públiques de comunicacions electròniques o que prestin serveis de 

comunicacions electròniques disponibles al públic han de garantir, en l’exercici de 

la seva activitat, la protecció de les dades de caràcter personal de conformitat 

amb la legislació vigent. Els operadors als quals es refereix el paràgraf anterior 

han d’adoptar les mesures tècniques i de gestió adequades per preservar la 

seguretat en l’explotació de la seva xarxa o en la prestació dels seus serveis, a fi 

de garantir els nivells de protecció de les dades de caràcter personal que exigeixi 

la normativa de desplegament d’aquesta Llei en aquesta matèria.  
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 Article 36. Xifratge en les xarxes i serveis de comunicacions electròniques.  

 1. Qualsevol tipus d’informació que es transmeti per xarxes de 

comunicacions electròniques pot ser protegida mitjançant procediments de 

xifratge. 

 2. El xifratge és un instrument de seguretat de la informació. Entre les seves 

condicions d’ús, quan s’utilitzi per protegir la confidencialitat de la informació, es 

pot imposar l’obligació de facilitar a un òrgan de l’Administració General de 

l’Estat o a un organisme públic els algoritmes o qualsevol procediment de xifratge 

utilitzat, així com l’obligació de facilitar sense cap cost els aparells de xifra a 

efectes de controlar-los d’acord amb la normativa vigent. 

A fi i efecte de poder complir amb els requisits de la Llei, l’Ajuntament s’ha 

d’inscriure en el registre d’operadors de la CMT com qualsevol operador privat, i a més ha 

de respectar els principis de neutralitat, transparència i no discriminació. Una condició 

afegida per a les Administracions Públiques és la separació dels comptes, és a dir, que 

l’activitat s’ha de mantenir amb els propis recursos i no es poden sufragar les pèrdues 

mitjançant l’accés al finançament públic. 

Això implica que en un principi no es pot oferir el servei d’accés a Internet de forma 

gratuïta amb finançament exclusiu de l’administració, però es pot fer en el cas que es la 

inversió no superi els 200.00 €, notificant-ho a la Comissió Europea, i que després la CMT 

ho autoritzi. A més, per poder donar aquesta autorització s’ha de fer un anàlisi de 

substituibilitat que certifiqui que no es vulnera la lliure competència, i per això limita els 

serveis que es poden oferir: 

 Servei d’accés a Internet limitat a les pàgines de l’Administració  

 Servei d’accés general a Internet en equipaments municipals de docència o 

culturals 

 La prestació de serveis amb xarxes wifi tindrà una velocitat xarxa – usuari 

limitada a 256 kbps. 

Cal anar amb compte amb el concepte d’autoprestació citat a l’Article 6,  ja que es 

podria pensar que hom s’hi podria acollir per quedar exempt de la inscripció com a 

operador i de les anteriors condicions.  L’autoprestació limita l’ús de la xarxa als 

equipaments públics, i en el cas de fer-ho a la via pública, només hi ha de tenir accés els 

treballadors de l’ajuntament.  



TFC. TFC. Integració de xarxes Telemàtiques                                  Xavier Llobet i Josa 

Pàg. 32 

 

El fet de no seguir aquestes normes pot acabar amb sancions per part del CMT, com 

ja ha passat a més d’un ajuntament de l’estat espanyol8. 

 

3.2. Ocupació de l’espectre radioelèctric 

Pel que fa a l’ús de l’espectre, en té la competència el Ministeri d’Indústria del 

Govern de l’Estat, que regula els usos als que es poden destinar les diferents bandes de 

l’espectre. L’ordre en vigència actualment és la ITC/332/20109 en la que s’aprova el 

Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències (CNAF10), on surten les notes d’Utilització 

Nacional(UN) amb totes les especificacions que marca la llei.  

Les bandes lliures utilitzades en el present projecte són 2,4GHz i 5,4 GHz que 

corresponen a les notes UN-85 i UN-128 respectivament. Les principals característiques 

són: 

 UN-85: La banda de 2400 a 2483,5 MHz podrà ser utilitzada per sistemes de 

transmissió de dades de banda ampla i sense fils, incloent les LAN. 

 Aquests dispositius poden funcionar amb una Potència Isotròpica Radiada 

Equivalent de 100mW 

 Les característiques tècniques dels equips les marca la norma ETSI EN 300 328 

 UN-128: La banda de 5470-5725 MHz pot ser utilitzada per sistemes d’accés 

sense fils a xarxes de comunicacions electròniques, així com per xarxes d’àrea 

local dins i fora de recintes. 

 Les característiques tècniques han d’ajustar-se en les indicades perla CEPT en la 

Decisió ECC/DEC/(04)08 

 La Potència Isotròpica Radiada Equivalent ha de ser inferior o igual a 1W 

  

                                                         

8
 Un exemple va ser la ciutat de Màlaga el 2010 : 

(http://blogcmt.com/2010/02/23/wifi-en-malaga-la-importancia-de-inscribirse-como-operador/ ) 
9
  http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/19/pdfs/BOE-A-2010-2719.pdf 

10
  http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/espectro/paginas/cnaf.aspx 

http://blogcmt.com/2010/02/23/wifi-en-malaga-la-importancia-de-inscribirse-como-operador/
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/19/pdfs/BOE-A-2010-2719.pdf
http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/espectro/paginas/cnaf.aspx
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4. Disseny de la xarxa 

4.1 Consideracions prèvies 

Abans d’entrar de ple en el disseny de la xarxa, hi ha una sèrie de factors que cal 

tenir en compte a l’hora de triar quin és el camí òptim a triar. 

Un dels objectius del projecte és l’escalabilitat de la xarxa, i per tant hem de 

procurar saber quin àmbit es pretén abastar; en un principi només es tracta de donar 

accés wifi públic i gratuït al llarg del territori, però les tecnologies actuals ens donen la 

possibilitat de poder crear una xarxa privada virtual (VPN) per als serveis municipals i els 

principals ens públics de la vila (ajuntament, escola, biblioteca...), o també l’oferta de 

connexió de pagament i de banda ampla pels veïns. Així, caldrà tenir en compte aquests 

aspectes, malgrat possiblement es desenvolupin en una segona fase del projecte. 

D’altra banda, el context actual de crisi econòmica obliga a ser molt curosos en 

aquest aspecte, i en conseqüència tot el disseny vindrà marcat per una optimització dels 

recursos, no tan sols en el preu del maquinari i el desplegament de la infraestructura, sinó 

que també s’ha de tenir en compte el cost del manteniment i del funcionament de la 

xarxa, que ha de ser el més senzill possible. 

4.2 Disseny i topologia 

Existeixen vàries solucions de disseny pel tipus de xarxa que es vol implementar. 

Ambtot, les opcions més viables són dues: 

 Xarxa mallada o mesh: composta per una o diverses estacions base connectades 

a Internet i un entramat de Punts d’Accés que es connecten entre ells, de tal 

manera que s’incrementa la fiabilitat davant de fallades, es millora la congestió 

en el cas que molts usuaris intentin connectar des d’un mateix lloc. Requereix 

uns protocols específics que fan que les interconnexions es facin de forma 

dinàmica en funció del trànsit, cobertura, etc. 

 

 

 

 

 

 

   Fig. 4.1 Esquema xarxa Mesh (font: www.proxim.com) 
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 Punt a Multipunt: Existeix una sola estació base amb antenes sectorials que 

cobreixen tot l’espai necessari, i un seguit de Punts d’Accés que s’hi connecten, i 

donen servei als usuaris de la seva zona. Té l’inconvenient respecte l’anterior que 

si un CPE cau, deixa sense cobertura la seva zona. 

 
  Fig.4.2 Esquema xarxa PmP (font: www.alvarion.com) 

També existeix la possibilitat de combinar les dues topologies, de manera que 

s’aprofiten les avantatges de les dues i al mateix temps es pal·lien els inconvenients. 

Justament aquesta variant és l’escollida pel nostre projecte. A més, per altra banda, ens 

interessa una solució que pugui combinar les tecnologies  Wimax i Wifi, ja que per 

connectar els diversos nuclis de població necessitem fer enllaços amb Wimax, que permet 

distàncies llargues, igual que la connexió entre la BS i els Punts d’Accés, per assegurar 

màxima velocitat en tots ells. 

Diversos fabricants ofereixen productes amb tots els tipus de configuració. Les més 

esteses i de prestigi són Proxim, Alvarion, Airspan o SkyPilot. Així doncs, d’entre tota la 

oferta existent, i tenint en compte la millor relació qualitat – preu , els productes escollits 

són de la casa Alvarion, ja que s’ajusten força a les necessitats econòmiques i tenen una 

solvència contrastada (altres municipis els han utilitzat, com Madrid, Olot, i molts 

d’altres). 
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L’esquema de la xarxa resultant seria el següent: 

 
  Fig.4.3 Esquema de xarxa on es combinen les topologies PmP i Malla 

 

4.3 Seguretat 

 Des del punt de vista de la seguretat, cal preguntar-se quines funcions es necessita 

que tingui la xarxa a dissenyar. En principi, tots els usuaris que vulguin utilitzar la xarxa 

per navegar tindran lliure accés, pel que sembla que no faria falta cap mena 

d’autenticació, o com a molt es podria fer servir una PSk (Pre-Shared Key) per ingressar a 

la xarxa. 

No obstant, això no és del tot cert, tot al contrari. Per començar, convé filtrar el 

serveis i aplicacions a que es permetrà l’accés, és a dir, quins ports es deixaran oberts i 

quins romandran tancats, ja que deixar accés lliure a tots els ports suposa un risc altíssim 

perquè es pugui fer un ús fraudulent de la xarxa, o els usuaris de la xarxa podrien rebre 

atacs des de l’exterior. 

A part, cal gestionar i limitar l’accés per part dels usuaris, tant pel que fa a temps de 

connexió com per ample de banda. A més, convé portar un registre de les connexions, 

durada de la mateixa, taxes de transferència, etc. 

Així doncs, per aconseguir tot això el que es necessita és un servidor RADIUS que 

implementa el protocol 802.1x, que segueix la tècnica AAA: autenticació, autorització i 

comptabilitat.  

Una altra eina interessant que es pot utilitzar és el que es coneix com a portal 

captiu. Quan un usuari accedeix a la xarxa i obre el navegador, qualsevol petició DNS que 

faci es redirigirà cap al portal captiu, que és una pàgina web allotjada al mateix servidor 

on hi hagi el Radius (o un altre servidor que faci funcions de servidor web), i que pot 
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mostrar a l’usuari diversa informació, des d’un formulari per autenticar-se a la xarxa fins a 

informació de normativa d’ús o fins i tot publicitat. Un cop l’usuari realitza l’autenticació 

amb èxit ja pot navegar sense cap problema. Existeixen al mercat diversos programaris 

per crear-lo, configurar-lo i enllaçar-lo amb el Radius, com per exemple PfSense, 

ChilliSpot, Coova, entre d’alltres. 

Per acabar de proporcionar seguretat a la xarxa falta encara un element essencial: 

el tallafocs. El tallafocs o Firewall és un sistema de control d’accés sobre la capa de xarxa, 

que fa les funcions de barrera entre dos segments d’una xarxa o a l’enllaç que comunica 

una xarxa amb l’exterior. La seva funció bàsica és la de filtrar el trànsit que circula a través 

d’ell, i permetre o denegar el pas de comunicació d’una xarxa a una altra mitjançant el 

control dels protocols TCP/IP. Actualment els tallafocs també ofereixen els següents 

serveis: 

 Filtratge de continguts: poden bloquejar accessos a llocs web determinats, 

alhora que protegeixen la xarxa contra codi maliciós que pugui viatjar inserit 

en paquets IP en principi legals. 

 Xarxa privada virtual: permet la construcció d’un túnel segur entre dos punts 

de la xarxa. 

 Traducció d’adreces de xarxa: mitjançant el protocol NAT (Network Address 

Translation) pot associar adreces IP reservades a adreces vàlides. Per 

exemple els equips de la xarxa privada tenen adreces 192.168.0/24, però 

des de l’exterior totes comparteixen la mateixa IP pública, com ara 

212.146.32.220. 

 Balanceig de càrrega: segmenta el trànsit de la xarxa de manera distribuïda. 

4.4 Infraestructura i maquinari 

4.4.1 Infraestructura de xarxa 

Amb tot el que s’ha vist fins ara, ja es pot efectuar el disseny complet de la xarxa. 

Amb el punt de partida del disseny mostrat a la figura 4.3, mancaria afegir-hi els 

dispositius d’administració i seguretat de la xarxa, situats entre l’Estació Base de la xarxa 

sense fils i la connexió a Internet. 

La infraestructura necessària és, doncs: tallafocs, servidor Radius i servidor web per 

al portal captiu. En funció del trànsit i rendiment que hagi de suportar una xarxa, tots 

aquests components poden residir en una sola màquina, com en un entorn domèstic; 

però amb una xarxa que ha d’admetre la concurrència de centenars de persones i 

velocitats de xarxa de l’ordre de 1Gbps és necessari que les tasques es distribueixin en 

màquines diferents perquè el hardware pugui respondre satisfactòriament, tant a nivell 

de CPU com de RAM. 
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Tots aquests equips han d’estar enllaçats entre ells, de manera que el resultat serà 

una topologia d’estrella. Per això, farà falta el node central que concentri i commuti els 

diversos enllaços, és a dir, que es necessita un commutador o switch on tots els elements 

hi aniran connectats. Així doncs, el disseny final de la xarxa es mostra al següent 

esquema: 

 
    Fig. 4.4. Esquema de xarxa 

4.4.2 Equips d’administració 

A continuació es descriuen els equipaments escollits per la xarxa. Comencem pel 

segment d’administració i control de xarxa: 

 Tallafocs: per les necessitats d’alt rendiment i pel fet que la xarxa a assegurar 

sigui pública, es necessita un tallafocs de gamma alta. Per això es tria una de les 

marques líders del sector, Cisco Systems (és una de les marques més ben 

posicionades en el quadrant màgic de Gartner). 

El model escollit és el Cisco ASA 5520, amb una capacitat de transferència de 

450Mbps i una concurrència de 280.000 sessions.  A més, incorpora balanceig de 

càrrega, assitència a VPN i VLAN i algorismes de xifrat de darrera generació (3DES 

i AES). Es poden veure les especificacions completes a l’Annex 1. 

 
           Fig.4.5. Imatge frontal i posterior del Tallafocs Cisco ASA 5520 
   (font: www.cisco.com) 
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 Commutador: Avui en dia els commutadors han evolucionat molt. En principi són 

uns dispositius que commuten paquets a través del seus ports fent servir taules 

d’adreces MAC, i el fet que no hagin de desencapsular la capa de xarxa els 

confereix molta velocitat. Però en els darrers temps han aparegut els 

commutadors de capa 3 que gestionen les capçaleres IP i estan a mig camí entre 

els switchs tradicionals i els encaminadors, i fins i tot també n’hi ha de nivell 4. 

 Tot i així solen ser uns equipaments molt cars, i per al propòsit del present 

projecte no es necessiten aquest tipus de commutadors, encara que 

característiques com la gestió de VLAN pròpies del nivell 3 si que són 

interessants, però en el mercat també hi ha dispositius de capa 2 capaços de fer-

ho. En tot cas, la velocitat que suporti el switch si que és un factor decisiu i per 

això s’ha escollit un switch Gigabit Ethernet. 

Així doncs, el producte que s’instal·larà és de la casa D-Link, amb el seu model 

DGS 3100-24 de 24 ports. Té una capacitat de commutació de 68 Gbps, i suporta 

VLAN segons el protocol 802.1q. Es poden veure la resta d’especificacions en 

l’Annex 1. 

 
           Fig. 4.6 Imatge del commutador D-Link 3100-24 (font: www.dlink.es) 

 Servidor: no es necessita un servidor molt potent, ja que no ha de servir moltes 

dades, ni aplicacions ni serveis web. S’utilitzarà per hostatjar el servidor RADIUS 

d’utenticació i un Apache per al portal captiu. Així doncs, s’ha triat una màquina 

DELL , model PowerEdge T620 amb un sistema operatiu Linux. 

 Sistema d’Alimentació Ininterrompuda (SAI): un factor important en la seguretat 

és la disponibilitat. Per aquest motiu, i per no deixar que els equips es tanquin en 

calent o que rebin sobretensions, cal protegir tots els equips amb un SAI. S’ha 

escollit un   
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4.4.3 Equips de xarxa 

Pel que fa al segment des de l’estació base fins a l’usuari final, s’ha optat per triar  

una de les marques punteres i que manté una bona relació qualitat preu, Alvarion. De 

tota la gamma de productes i solucions que ofereix, s’ha optat per la sèrie Alvarion 

BreezeMax. Vegem-ne doncs els components:  

 Estació base: Alvarion Breeze Max Extreme 5000. És una estació base que opera 

a la banda de freqüències lliures dels 5GHz. Una de les seves principals 

característiques és el fet que és una estació integrada que incorpora l’estació 

base, l’antena, la passarel·la ASN (Access Service Network) i fins i tot un receptor 

GPS, i tot en una caixa compacta preparada per estar a l’exterior. Es poden veure 

les especificacions tècniques del BreezeMax 5000  a l’Annex 1. 

    Fig.4.7. Alvarion BreezeMax Extreme 5000 
    (font:www.alvarion.com) 
 

Compta amb dues antenes internes que li permet treballar amb diferents modes, 

SISO i MIMO (Single Input – Single Output i Multiple Input – Multiple Output), 

per poder cobrir dos sectors diferents o bé per doblar la cobertura en un mateix 

sector fent ús de la tècnica Diversity 11. Segons quin sigui el mode hi ha un o dos 

canals d’emissió i de recepció. Vegem els diversos modes de treball a la fig. 4.8: 

 

                                                         

11
 Les dues antenes transmeten la mateixa senyal, pel que es mitiguen les pèrdues per l’efecte 

multicamí. En recepció, quan hi ha dues antenes se suma la senyal rebuda per les dues, o bé es tria 
automàticament la que té millor cobertura. 
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  Fig. 4.8 Modes de treball del BreezeMax Extreme 5000. (font: www.alvarion.com)  

 

 CPE Wimax: Alvarion BreezeMax PRO 5000. Equip de client compatible amb 

l’Estació Base BreezeMax Extreme; per tant treballa a la banda dels 5GHZ 

(concretament de 4900 a 5950 MHz) i admet ample de banda de 5 o 10MHz. 

Amb una antena directiva (15º) és important situar-la en direcció al BTS, ja que si 

no es fa correctament, el rendiment baixa dràsticament. Per altra banda, 

l’antena que duu incorporada és dual, pel que permet 2 canals de recepció que 

permetrà l’ús de la tècnica MIMO, amb la qual cosa es millorarà el rendiment de 

l’enllaç Wimax entre el BTS i el CPE. 

 Punts d’Accés: Alvarion BreezeMax Wi2. És un dispositiu d’exterior que permet el 

desplegament d’una xarxa mallada de banda ampla gràcies a que s’hi pot acoplar 

el CPE Wimax, d’aquí que el nom comercial sigui “Wi al quadrat”. De les seves 

característiques podem destacar que permet 128 usuaris connectats a la vegada, 

i que amb l’estàndard 802.11g permet velocitats teòriques de fins a 54Mbps. A 

l’Annex 1 s’hi poden trobar les especificacions completes. 
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 Així doncs, l’enllaç de dades es podrà fer per dos camins: per un costat hi ha 

l’enllaç Wimax que farà de backhauling , i per un altre costat els AP Wifi també 

estaran enllaçats entre ells, de manera que si un punt va molt sobrecarregat 

podrà rebre senyal pels dos camins. 

              Fig.4.9. Alvarion wi2 
             (font:www.alvarion.com) 

 

 Alvarion Wi2 Controller: és un dispositiu de control i administració de tots els 

dispositius de la xarxa. Existeixen els models que suporten 10, 40 o 200 AP. Al fer 

fer l’administració per hardware li dóna molta més robustesa a tot el sistema, i 

inclou un programari per poder configurar, monitoritzar i gestionar tots els 

equips de la xarxa. Així, com es pot veure a l’esquema de la xarxa (fig. 4.4) el 

Wi2Controller està situat amb la resta d’equips d’administració, i a la mateixa 

xarxa hi ha una estació de treball des d’on es monitoritzarà el controlador. A la 

figura 4.10 es pot veure una captura del programa de gestió 

 
 Fig. 4.10. Imatge del programari de control dels Punts d’accés Alvarion (font: www.alvarion.com) 
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5. Implementació 

5.1 Dimensionament 

Abans de poder implementar la xarxa, ens cal dimensionar-la i saber la quantitat de 

màquines que s’instal·laran. Així doncs, ens cal un programari de simulació de cobertures; 

en aquest cas s’ha utilitzat el Radio Mobile. 

Aquest programa funciona de la següent 

manera: en primer lloc es crea un mapa de treball, 

en el que se superposen dues capes, una amb un 

mapa d’altituds i una altra amb un mapa 

topogràfic (cal ser curós perquè han de coincidir 

les coordenades d’ambdós mapes). Podem veure 

aquest procés a les figura 5.2 

                Fig. 5.1 Radio Mobile   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fig.5.2 Combinació de mapes d’altures i topogràfic 
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Un cop preparat l’entorn s’han de crear les xarxes, en aquest cas dues (Wifi i 

Wimax), cadascuna amb la seva freqüencia de treball. Dins de cada xarxa es generen els 

equipaments a utilitzar, amb els paràmetres que s’extreuen de les especificacions (veure 

Annex 1). A la següent figura se’n mostra un exemple: 

 
  Fig. 5.3. Captura de la configuració dels equips de xarxa a RadioMobile 

Cal esmentar que la Potència del transmissor no s’ha posat la màxima que permet el 

fabricant, sinó que el límit ve marcat per llei pel risc de les radiacions a les persones. 

Aquesta llei ens dóna el valor d’un paràmetre, el PIRE (Potència Isotròpica Radiada 

Equivalent), i a partir d’ell podem saber la potència màxima segons l’equació: 

 

 

Fem els càlculs pels equips emprats: 

 En Wimax, PIRE= 1Watt= 30dBm, i hem suposat pèrdues de línia 1dB 

 Per l’estació base:    12  

 Per les CPE :  

                                                         

12
 Els guanys de les antenes es poden trobar a les especificacions de l’Annex. 
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 En Wifi, PIRE= 100 mW= 20dBm, i hem suposat pèrdues de línia 1dB 

 Als Punts d’Accés:     

 

Quan ja s’han entrat tots els paràmetres només cal posicionar els equips sobre el 

mapa, orientar les antenes (en Wimax s’ha optat per les antenes sectorials a 80o) i 

realitzar la simulació. Esmentar que en primer lloc s’estudia la cobertura wifi, que al cap i 

a la fi és la xarxa que ha de cobrir tot el territori. 

Així doncs, els resultats obtinguts han estat els següents: 

Per la xarxa wifi es col·loca un primer AP0 al mateix lloc on hi haurà l’Estació base, al 

terrat de la biblioteca municipal, al costat de l’Ajuntament; a partir d’aquí se’n col·loca un 

altre (AP1) a l’altre punta del poble, que cobreix un parc infantil, un barri residencial i el 

CAP, i un tercer(AP2) al camp de futbol que cobreix totes les instal·lacions esportives 

municipals. Per últim s’han afegit 4 punts més situats de manera estratègica per ajudar a 

cobrir la resta del municipi. A la figura 5.4 es veu la situació dels punts d’accés  i els 

enllaços entre ells (recordem que la xarxa wifi la configurem amb topologia de malla). 

 
   Fig. 5.4. Punts d’Accés Wifi i enllaços en malla 

Amb aquesta disposició la es cobreix la totalitat del nucli urbà, com es pot observar 

a la següent figura (fig. 5.5).  Comentar que, com s’ha explicat al punt 2.5.1. sobre 
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l’estàndard wifi, per evitar interferències s’han d’utilitzar canals diferents quan hi hagi 

solapament de cobertures. S’ha posat de colors diferents els punts d’accés que han 

d’utilitzar canals separats. 

 

 
  Fig. 5.5. Cobertura Wifi en el municipi 

Existeix un vuitè AP situat al Polígon Industrial situat als afores del poble però que 

no l’hem posat en aquest mapa perquè queda aïllat i fora de la malla  (si que surt en els 

enllaços wimax) 

Per la xarxa Wimax, s’ha d’intentar cobrir el màxim de punts d’accés amb el mínim 

d’antenes (per optimitzar costos). A partir d’aquesta premisa el resultat obtingut ha estat 

de 3 unitats de BreezeMax5000, de manera que cada BTS “alimenta” a 2 o 3 CPE, com 

podem veure a la taula següent: 

# BTS # CPE 

1 1, 3, 6 

2 2, 4 

3 5, 7 

independent 0 

   Fig.5.6. Taula d’enllaços WImax 
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Es pot comprovar la cobertura dels enllaços, que efectivament agafa tots els AP a 

les següents figures. 

 
 Fig. 5.7 Enllaços Wimax Punt a multiPunt 

 

 
 Fig. 5.8 Cobertura de les Estacions Base Wimax 
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5.2 Configuració dels equips 

 

 Tots els equips de la xarxa es configuren a través d’una interfície, ja sigui via web o 

per programari des de l’estació de treball que estarà ubicada a les dependències 

municipals. En el cas dels equips Wimax es compta amb un programa propietat de la 

marca anomenat AlvariCraft, des del que es pot accedir a configurar i monitoritzar 

remotament tant les BTS com els CPE. En aquest últim cas però, en el moment de la 

instal·lació dels equips la configuració s’ha de fer localment connectant un ordinador al 

port Ethernet dels CPE.  

 D’entre els paràmetres a configurar es troba, per un costat, l’adreçament IP, que 

es comentarà a continuació; el mode de funcionament de les antenes, que en aquest cas 

al fer servir l’antena interna per un sol sector el mode serà SISO; i per últim el sistema 

d’autenticació dels usuaris. Els equips BreezeMax compten amb un dispositiu intern (ASN-

GW) que fa les funcions AAA, però també es dóna la opció d’utilitzar un servidor RADIUS 

extern, com és en aquest cas. 

 Pel que fa als equips Wifi es controlen a través del Wi2 controller, i el primer que 

cal saber és quin dels models s’utilitza. En un principi es podria comptar amb el CTRL-10, 

ja que el nombre d’AP instal·lats no supera la desena, però aquest model només permet 

la concurrència de 100 usuaris connectats. Per tant la tria és el CTRL-40, capaç de 

gestionar 40 AP i 500 usuaris a la vegada. Com en el cas anterior, malgrat que el 

controlador pot gestionar la AAA, es tria l’opció de fer-ho des del servidor RADIUS extern. 

El mateix passa amb el tallafocs, ja que encara que en disposa d’un d’intern, com que 

disposem de l’extern el deixarem en bypass. En canvi si que servirà per gestionar i 

configurar els punts d’accés. 

  Un dels aspectes importants és saber quines velocitats es podran adquirir. En 

aquest punt es compta amb tots els paràmetres per poder esbrinar si s’ha dimensionat bé 

la xarxa. D’entrada s’acaba de veure que el nombre màxim d’usuaris totals no pot excedir 

de 500, i tenint en compte que el municipi té uns 3300 habitants, és una mica just, si bé 

per una primera fase del projecte és més que suficient. Pel que fa al rendiment de la 

xarxa, s’ha vist en el punt 2.5.2.2. que la velocitat a la que es pot arribar per sector és de 

32Mbps, i tenint en compte que cada BTS abasteix a 2 o 3 AP  i que cada un d’ells admet 

128 usuaris, les velocitats mínimes que es poden servir es veuen resumides a la següent 

taula: 
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# BTS # AP Bitrate/AP Bitrate/usuari 

- 0 54 Mbps 432 kbps 

1 

1 10,9 Mbps 85 Kbps 

3 10,9 Mbps 85 Kbps 

6 10,9 Mbps 85 Kbps 

2 
2 16 Mbps 128Kbps 

4 16 Mbps 128Kbps 

3 
5 16 Mbps 128Kbps 

7 16 Mbps 128Kbps 

    Fig. 5.9. Velocitats mínimes per usuari en cada AP 

 Per altra banda, tal com s’ha vist al punt 3.1 sobre la legislació vigent, la velocitat 

màxima que es pot oferir és de 256Kbps, de tal manera que les velocitats oscil·laran entre 

els 85 i els 256 Kbps. 

 Per últim, falta configurar els equips a nivell de xarxa, és a dir, fer l’adreçament IP.  

Es farà ús d’adreces privades, ja que el tallafocs farà la traducció mitjançant NAT cap a 

l’exterior. En concret es pot fer us dels rangs 10.X.X.X , de l’adreça 172.16.0.0 a 

172.31.255.255, o el rang 192.168.X.X. En aquest cas es farà ús de les adreces de classe C, 

que permeten fer fins a 255 subxarxes. 

 Així, es subdividirà l’espai d’adreces en subxarxes en diferents grups i de manera 

coherent. Per un costat hi haurà una subxarxa per la LAN Ethernet, i després una per cada 

BTS. Cal anar amb compte en dimensionar-les bé segons les IP que admeti cada subxarxa. 

El resultat és el següent: 

Subxarxa Nombre equips màx. Porta d’enllaç Descripció 

192.168.1.0/24 254 192.168.1.1 LAN Ethernet 

192.168.2.0/24 254 192.168.2.1 AP0 

192.168.3.0/24 254 192.168.3.1 Equips abastits per BTS2 

192.168.4.0/23 510 192.168.4.1 Equips abastits per BTS1 

192.168.6.0/24 254 192.168.6.1 Equips abastits per BTS3 

Fig.5.10. Direccionament IP de les subxarxes 

 Per un altre costat ens faltaria definir les adreces dels equips, que tot i que poden 

donar-se de forma dinàmica és millor posa-les fixes per facilitar la configuració de la xarxa 

i el posterior manteniment. En canvi, les adreces dels usuaris si que es farà dinàmicament 

mitjançant DHCP. Així, seguint les adreces de les subxarxes que s’han definit, 

l’adreçament dels equips serà: 
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Equip Adreça IP 

Tallafocs 192.168.1.1 

BTS1 192.168.4.1 

BTS2 192.168.3.1 

BTS3 192.168.6.1 

AP0 192.168.2.1 

AP1 192.168.4.2 

AP2 192.168.3.2 

AP3 192.168.4.3 

AP4 192.168.3.4 

AP5 192.168.6.2 

AP6 192.168.4.4 

AP7 192.168.6.3 

      Fig. 5.11. Adreces IP dels equips de xarxa 

 

5.3 Futures ampliacions del projecte 

Amb l’arquitectura de xarxa plantejada, un cop assolit l’objectiu principal del 

projecte , l’ abastir el municipi de xarxa Wifi gratuïta, es planteja que sense fer cap gran 

inversió se li pot donar altres usos. Bàsicament en podríem destacar dos: 

 Ja que per imperatiu legal l’Ajuntament s’ha d’inscriure com a operador de 

serveis, es pot plantejar d’oferir accés a Internet de pagament als habitants 

sense tantes restriccions com les establertes en l’actual marc; a més, aquest 

accés pot ser a través de wifi o de wimax. D’aquesta manera no només es trauria 

més rendiment de la xarxa, sinó que també seria una bona manera de recuperar 

la inversió a nivell econòmic. 

 Crear una xarxa virtual interna per als treballadors municipals, o fins i tot per 

col·locar càmeres de trànsit o qualsevol altre dispositiu intel·ligent del mobiliari 

urbà (semàfors, fanals, etc...). 
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6. Valoració econòmica 

 

6.1 Pressupostos 

Tot el projecte s’ha realitzat tenint en compte que s’havia d’ajustar al màxim a nivell 

pressupostari, sense deixar de banda en cap moment la qualitat dels productes a adquirir. 

Així doncs, el pressupost presentat per al present projecte és el següent: 

 

Concepte Unitats Preu/u. IMPORT 

Alvarion BreezeMAX Extreme 5000 3 4786,56€ 14359,68€ 

Alvarion Wi2 Access Point 7    978,68€ 6850,76€ 

Alvarion BreezeMAX PRO 5000 CPE 7    621,36€ 4349,52€ 

Alvarion Wi2 CTRL-40 1  2490,05€  2490,05€ 

Cisco ASA 5520 Firewall Edition 1 3506,50€ 3506,50€ 

D-Link DGS 3100-24 1     414,27€     414,27€ 

Servidor DELL PowerEdge T620 1   1264,00€   1264,00€ 

SAI APC Smart-UPS 2200 LCD 1 907,74 € 907,74€ 

    

SUBTOTAL EQUIPAMENTS 34142.54€ 

Projecte i seguiment execució 1 5000€ 5000,00€ 

Mà d’obra 1 4500€ 4500,00€ 

SUBTOTAL PERSONAL    9500,00€ 

 
TOTAL 43642,54€ 

IVA 18% 7855,66€ 

51498,20€ 
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6.2 Viabilitat i finançament 

Malauradament en l’actualitat les possibilitats de finançament externes són 

escasses. Si bé anys enrere tant la Generalitat de Catalunya com el Ministeri d’Indústria i 

Turisme concedien ajudes (per exemple el Plan Avanza) per finançar aquest tipus de 

projectes, ara mateix hauria de ser el propi Ajuntament qui es fes càrrec de la major part 

de l’import de l’execució.  

Per tant, en principi és una inversió a fons perdut, tan sols revertit per la millora del 

municipi al comptar amb un servei gratuït d’aquestes característiques. Amb tot, el total 

del pressupost tampoc representa una partida molt gran, de manera que és bastant 

viable que es pugui tirar endavant. A més, tenint en compte els futurs usos que se’n 

poden derivar, sembla que es pot recuperar part de la inversió feta.  

A part, es podrien de buscar línies de finançament privades, segurament a partir de 

publicitat, com per exemple la que es podria inserir al portal captiu de la xarxa o bé a la 

senyalètica que hi hauria a les places i carrers del poble. 
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7. Conclusions 

 

Un cop finalitzat el projecte i mirant-ho amb perspectiva, sembla bastant factible 

que es pogués dur a terme en la realitat. De fet, durant el procés de recerca s’han pogut 

trobar molts exemples de municipalitats arreu del món que ho han fet. A més, no existeix 

una manera única de realitzar-lo, ben al contrari, existeixen una pila de possibilitats 

tècniques i comercials pel desplegament d’una xarxa d’aquestes característiques. 

Així doncs, sembla que l’elecció és prou encertada, tenint en compte que s’utilitzen 

dues tecnologies que estan a l’abast de tothom, i que en un principi no han de quedar 

obsoletes a curt o mig termini. També cal pensar en que el plantejament que s’ha fet 

permet millores en un futur i escalabilitat, factor molt important per a projectes de 

l’àmbit de les comunicacions digitals, en el que tot evoluciona tant ràpidament. 

No obstant, resulta bastant sorprenent el paper que hi juguen els governs en tot 

plegat. No només van a un altre ritme, els costa adaptar-se als temps que corren i la 

realitat sempre va un pas per endavant, de manera que quan s’aprova una llei, és molt 

probable que s’hagin realitzat  projectes que quedin fora del marc legal. Amb tot, cal tenir 

present la pressió que es rep per part de les empreses privades, i que és molt complicat 

arribar a un consens on totes les parts s’hi trobin bé. 

Un altre aspecte interessant a destacar és, a nivell acadèmic, que en un projecte 

d’aquestes característiques es reflecteixen molts conceptes d’àrees ben diferents i que 

gràcies a poder realitzar-lo de principi a fi es veu la correlació que hi ha entre tots ells i 

ajuda a poder veure’ls de forma global. 

En definitiva, he pres consciència de la complexitat que comporta tirar endavant 

projectes d’aquest tipus, ja que s’han deixat de costat molts detalls específics que a l’hora 

de voler-lo implantar realment s’haurien de tenir en compte, però que queden fora de 

l’abast del projecte. 

 

 

  



TFC. TFC. Integració de xarxes Telemàtiques                                  Xavier Llobet i Josa 

Pàg. 53 

 

8. Glossari 

3G. Abreviació de Tercera Generació de veu i dades a través de telefonia mòbil. 

ACK. Abreviació d’Acknowledgement. Missatge de reconeixement de recepció. 

ADSL. Assymetric Digital Subscriber Line. Protocol de comunicacions de banda 

 ampla. 

BTS. Base Transceiver Station. Estació base de transmissió Wimax 

DSSS. Direct Sequence Spread Spectrum 

CMT. Comissió del Mercat de les Telecomunicacions. 

CNAF. Quadre Nacional d’Atribució de Freqüències. 

CPE. Customer Premises Equipment. Equip local de client Wimax 

CPU. Unitat central de processos. 

CRC. Codis de redundància cíclica. 

CTC. Codi de convolució Turbo. 

DHCP.Dynamic Host Configuration Protocol 

FFT. Fast Fourier Transform. Versió ràpida de la Transformada Discreta de Fourier. 

FHSS. Frequency hopping Spread Spectrum. 

FTP. File Transfer Protocol. Protocol de la capa d’aplicació per transferir fitxers. 

GPS.Global Positioning System. 

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

ISP. Proveïdor de Serveis d’Internet. 

LAN. Local Area Network; xarxa d’àrea local. 

MAC. Media Access Control. Subcapa del nivell d’enllaç. 

ODU. Outdoor Unit. En Wimax, CPE exterior. 

OFDMA. Accés per multiplexació per divisió de freqüències ortogonals. 

OSI. Open System Interconnection. 

PAN. Personal Area Network. Xarxa d’àrea personal. 

POP3. Post Office Protocol v.3. Protocol d’aplicació de recollida de correu electrònic. 

QoS. Quality of Service. Qualitat de Servei. 

RF. Radiofreqüència. 

SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. Protocol d’aplicació de correu electrònic. 

SSID. Identificador del Service Set . 

VLAN. Xarxa local virtual. 

VoIP. Veu sobre IP. 

WAN. Wide Area Network. Xarxa d’àrea estesa. 

WLAN. Wireless LAN. Xarxa d’`rea local sense fils. 
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Annex. 

1. Característiques tècniques dels equips emprats. 

 

Tallafocs Cisco ASA 5520 Firewall Edition  

GENERAL 
Tipo de dispositivo: Aparato de seguridad 
Altura (unidades de bastidor): 1U 
Cantidad de módulos instalados (máx.): 0 ( 1 ) 
Anchura: 44.5 cm 
Profundidad: 33.5 cm 
Altura: 4.4 cm 
Peso: 9.1 kg 
PROCESADOR / MEMORIA / ALMACENAMIENTO 
RAM instalada (máx.): 2 GB 
Memoria flash instalada (máx.): 256 MB Flash 
CONEXIóN DE REDES 
Factor de forma: Montable en bastidor 
Tecnología de conectividad: Cableado 
Protocolo de interconexión de datos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
Red / Protocolo de transporte: IPSec 
Rendimiento:  
Capacidad del cortafuegos : 450 Mbps  
Capacidad de la VPN : 225 Mbps  
Tasa de conexiones : 12.000 conexiones por segund 
 
Capacidad:  
Sesiones concurrentes : 280000  
Peers VPN IPSec : 750  
Peers VPN SSL : 2  
Interfaces virtuales (VLAN) : 10 
 
Características: Protección firewall, asistencia técnica VPN, equilibrio de carga, soporte VLAN, 
Alta disponibilidad 
Algoritmo de cifrado: DES, Triple DES, AES 
EXPANSIóN / CONECTIVIDAD 
Ranura(s) de expansión:  
1 (total) / 1 (libre) x Ranura de expansión  
1 memori 
 
Interfaces:  
1 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45  
1 x gestión - consola - RJ-45  
2 x Hi-Speed USB - 4 PIN USB tipo A  
1 x serial - auxiliar - RJ-45  
4 x red - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-4 
 
DIVERSO 
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Cumplimiento de normas: Certificado FCC Clase A, CISPR 22 Class A, EN 60950, EN 61000-3-2, UL 
1950, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Class A, ACA TS001, 
AS/NZS 3260, FCC Part 15 
ALIMENTACIóN 
Dispositivo de alimentación: Fuente de alimentación - interna 
Voltaje necesario: CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) 
Potencia suministrada: 190 vatios 

 

Commutador D-Link DGS-3100-24 

Interfaz 
· 24 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T. 
· 4 slots SFP (actuando con combo con 4 de los puertos de cobre). 
· 2 puertos de pila HDMI integrados (hasta 6 unidades por pila), hasta 20 Gbps de ancho de banda 
de pila. 
Rendimiento/resistencia 
· Capacidad de conmutación: 68 Gbps. 
· Opción de fuente de alimentación redundante. 
· Spanning tree 802.1D/802.1w/802.1s. 
Seguridad 
· Control de acceso multicapa de nivel 2/3/4. 
· Control de acceso basado en MAC/puerto 802.1X. 
· Guest VLAN. 
· Seguridad de puerto: 16 MAC por puerto. 
· D-Link Safeguard Engine™. 
VLAN 
· 802.1Q Tagged VLAN 
· Guest VLAN 
Calidad de servicio (QoS) 
· Cola de prioridad 802.1p/CoS multicapa. 
· Control de ancho de banda por puerto/flujo (granularidad inferior a 64 kbps). 
Monitorización del tráfico 
· Segmentación del tráfico. 
· Control de tormentas de difusión. 
· Agregación de enlace 802.3ad (troncales de puerto). 
· Monitorización de tráfico por interfaz gráfica de usuario. 
· Port mirroring. 
Configuración/gestión 
· Configuración y gestión basadas en web. 
· Interfaz de línea de comandos (CLI). 
· SNMP v.1, v.2c, v.3. 
· RMON v1. 
· Autentificación RADIUS/TACACS+ para la gestión. 
· SSH v1, v2, SSL v3. 
· Servidor/cliente Telnet. 
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Servidor DELL PowerEdge T620 

Base: PowerEdge T620  
Configuración de chasis: Chassis with up to 4, 3.5" Hard Drives, Software RAID, Tower 
Configuration 
Procesador: Intel® Xeon® E5-2603 1.80GHz, 10M Cache, 6.4GT/s QPI, No Turbo, 4C, 80W, DDR3-
1066MHz  
Tipo y velocidad de los DIMM de memoria:1333 MHz UDIMMs  
Capacidad de memoria: 
4GB UDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank, x8  
Sistema operativo instalado de fábrica:Red Hat Enterprise Linux 6.1,  
Configuración RAID:C1 - No RAID for S110, Embedded SATA, 1 SATA/SATA SSD HDD  
Controlador RAID:S110 Controller  
Discos duros:500GB, SATA, 3.5-in, 7.2K RPM Hard Drive (Hot-Plug)  
Configuración del BIOS (administración de energía):Power Saving Dell Active Power Controller  
Fuente de alimentación:Single, Hot-plug Power Supply (1+0), 495W  
Cables de alimentación:European - 220V Spare Power Cord  
Gestión de sistemas integrada:iDRAC7 Express  
Adaptador de red adicional: 2x Broadcom 5720 DP 1Gb Network Interface Card  
Carcasa:No Bezel  
Unidad óptica interna:DVD ROM, SATA, Internal 512140 1 [429-16308] 1600 

 

 

SAI APC Smart-UPS 2200 LCD  

 
GENERAL 
Tipo de dispositivo: UPS - montaje en bastidor 
Altura (unidades de bastidor): 2U 
Anchura: 48 cm 
Profundidad: 68.3 cm 
Altura: 8.6 cm 
Peso: 42.3 kg 
DISPOSITIVO DE ALIMENTACIóN 
Tecnología UPS: Línea interactiva 
Voltaje de entrada: CA 220/230/240 V 
Margen de voltaje de entrada: CA 160 - 286 V 
Margen de voltaje de entrada (ajustable): Ca 151 a 299 V 
Frecuencia requerida: 50/60 Hz 
Conector(es) de entrada: 3 x alimentación IEC 320 EN 60320 C20, potencia CEE 7/7 (SCHUKO), BS 
1363A de alimentación 
Voltaje de salida: CA 220/230/240 V ( 47 - 53 / 57-63 Hz ) 
Datos de los conectores de salida de corriente:  
8 x alimentación IEC 320 EN 60320 C13  
1 x alimentación IEC 320 EN 60320 C1 
 
Capacidad energética: 1.98 kW / 2200 VA 
Forma de onda de salida: Onda senoidal 
Supresión de sobrevoltaje: Estándar 
Potencia de energía de sobrecarga: 375 Julios 
BATERíA 
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Tecnología: Ácido de plomo 
Tiempo de ejecución (máximo):  
5.4 minuto a carga completa  
16.1 minuto a media carg 
 
Tiempo de recarga: 3 hora(s) 
CONEXIóN DE REDES 
Interfaz de gestión remota: RS-232, USB 
EXPANSIóN / CONECTIVIDAD 
Interfaces:  
1 x USB  
1 x seria 
 
Ranura(s) de expansión: 1 SmartSlot 
DIVERSO 
Cables incluidos:  
1 x cable serie  
1 x cable USB  
1 x cable de alimentación - integrado - 2  
 
Kit de montaje en bastidor: Incluido 
Características: Alarma audible, display LCD, Regulación automática del voltaje (AVR) 
Cumplimiento de normas: C-Tick, GOST, EN 60950, GS, VDE, IEC 62040-1-1, RoHS Exemption 7b, 
IEC 62040-2, IRAM, WEEE 
SOFTWARE / REQUISITOS DEL SISTEMA 
Software incluido: Controladores y utilidades 

  



TFC. TFC. Integració de xarxes Telemàtiques                                  Xavier Llobet i Josa 

Pàg. 59 

 

ALVARION BREEZEMAX Extreme 5000 
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ALVARION WI2  
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Alvarion BreezeMax PRO 5000 CPE 
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