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7.1 Introducció 

El Pla d’Implantació de les TIC a Santa Coloma de Gramenet agrupa sota el 
concepte de Middleware al conjunt de hardware i software comú a moltes iniciatives 
definides dintre del pla d’acció. 

El Middleware es el nexe d’unió entre les diferents accions d’impuls de les TIC 
a la ciutat i la infrastructura necessària que fa possible portar-les a terme. Els objectius 
del Middleware son optimitzar els recursos disponibles i facilitar la implantació de nous 
serveis d’una manera ordenada i planificada. 

El Middleware juga un paper important en la provisió dels serveis oferts per la 
Xarxa Neutra de la ciutat perquè agrupa de forma coherent els recursos tecnològics que 
juntament amb les infrastructures adequades fan possible l’accés per part del ciutadà als 
diferents serveis. 

Plataforma enviament 
missatges curts a mòbils

Serveis de distribució
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Figura 46. Middleware 

Es possible distingir quatre mòduls genèrics dintre del Middleware: 

• Mòdul de control. 
• Mòdul per la comunicació . 
• Mòdul d’aplicacions. 
• Mòdul hardware. 
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7.2 Mòdul de Control 

Aquest mòdul esta format per les eines que fan possible que a la Xarxa Neutra 
es pugin oferir serveis de forma controlada. Per al bloc de seguretat s’han definit 
mecanismes, tant a nivell lògic com a nivell físic, per garantir la protecció i integritat de 
les dades. Per al bloc d’auntentificació, autorització i acounting s’han definit diferents 
perfils d’usuari, per tal de controlar qui i com accedeix als serveis. 

Per veure amb detall quines son les especificacions funcionals del mòdul de 
control veure els apartats “seguretat” i “autentificació, autorització i acounting” del 
document “Xarxa Neutra”. 

7.3 Mòdul per a la Comunicació  

Els blocs d’aquest mòdul permeten la comunicació entre els usuaris dels serveis 
oferts per les infrastructures de xarxa. Els serveis per a la comunicació es caracteritzen 
per ser accessibles des de  diferents terminals, per permetre l’accés a la informació amb 
mobilitat de l’usuari i per donar la possibilitat de difondre informació entre múltiples 
usuaris o compartir-la entre usuaris privats. 

Les modalitats de comunicació poden ser diverses i per tant s’ha fet una divisió 
d’aquestes segons el servei afegit que ofereixen. 

7.3.1 Comunicació Instantània 

S’engloben en aquest bloc serveis de temps real com la missatgeria instantània, 
de telefonia o la vídeoconferència  en els quals la comunicació exigeix la presencia dels 
dos usuaris alhora. Aquest tipus de serveis s’anomenen conversacionals, sent el temps 
d’anada i tornada (round trip time) inferior a 150 milisegons. 

Missatgeria Instantània. Engloba sistemes que permeten enviar missatges en 
temps real ja sigui d’un usuari cap a un altre o bé d’un usuari cap a un conjunt de 
destinataris associats amb una sessió de missatgeria. Son un medi que permet una 
comunicació més flexible i amb més llibertat que la telefònica i son un medi de 
comunicació més interactiu que el correu electrònic. Dintre del concepte de missatgeria 
instantània també podem incloure les plataformes de xat orientades a la creació de 
reunions. El concepte de mons virtuals es la tendència futura dels serveis de xat ja que 
defineix un servei amb un entorn visual tridimensional i multiusuari. Les avantatges 
d’aquest últim format respecte als sistemes de xat tradicional son la senzilles de les 
operacions i la predisposició dels usuaris a fer-los servir per la seva similitud amb la 
comunicació cara a cara. 

 Vídeo conferencia. Dintre de les aplicacions de banda ampla una de les més 
atractives, juntament amb la difusió de continguts multimèdia, es la vídeoconferència.  
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Aquest servei permet la transmissió d’àudio i vídeo en temps real amb la negociació de 
format i control de processos associats. 

Veu sobre IP. Aquest servei permet la connexió a una xarxa IP i el tractament 
de trucades de VoIP. El tràfic de veu s’enviarà a una xarxa vertebral (Xarxa Neutra) 
habilitada per suportar qualitat de servei (QoS) que farà possible la distribució dels 
paquets de veu d’alta prioritat i sensibles a les demores. Amb VoIP es busca reduir 
despeses de capital i infrastructura mitjançant l’ús de la mateixa infrastructura per les 
dades, la veu i els nous serveis de vídeo. 

7.3.2 Comunicació Indirecta 

Aquest mòdul conté elements que permeten transmetre informació atemporal i 
sotmesa a pocs canvis entre un emissor i un receptor que no tenen una relació directe 
entre ells. Sota aquest concepte s’engloben les comunicacions que no son instantànies i 
que per tant no requereixen de la connexió de l‘altre extrem en el moment de enviament 
del missatge; s’inclouen elements com les pagines web, el correu electrònic, la vídeo 
bústia o el foros els quals no necessiten d’una resposta  immediata. 

Pàgines web.  Les pàgines de les diferents iniciatives suportades per les xarxes 
de la ciutat (Portal Ciutadà, pàgines dels Gramenautes, etc.) han de ser accessibles per 
persones discapacitades i han de estar traduïdes a diferents idiomes sempre que sigui 
possible. 

 Correu electrònic i vídeo bústia. El creixement de l’ús del correu electrònic fa 
imprescindible comptar amb servidors que proporcionin aquest servei d’intercanvi de 
missatges i informació. Les vídeo bústies suposen la integració de funcionalitats 
multimèdia dintre del correu electrònic; per oferir aquest últim servei es necessari 
comptar amb un entorn d’enregistrament i reproducció multimèdia que simplifiqui el 
procés i que pot integrar-se als components de les aplicacions de vídeo conferencia. 

Foros.  Els foros de debat temàtics poden servir per estimular la participació de 
les persones que formen part d’una organització. Entre les aplicacions desenvolupades 
amb software lliure que faciliten la creació senzilla de foros esta Squishdot. 

7.3.3 Plataformes Multiservei 

En aquest apartat, descriurem aplicacions i serveis que creiem més adequats per 
a la Xarxa Neutra, tant per a la comunicació instantània com per a la indirecta, posant 
com a exemple solucions comercials. 
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7.3.3.1 Serveis de Comunicació 

Sota aquest concepte englobem les aplicacions i els protocols de comunicació 
que considerem han d’estar presents a la Xarxa Neutra. 

Foros. Squishdot 

Per a la creació de foros de forma senzilla i fent servir software lliure, cal 
destacar el software Squishdot [85]. Aquest software es un producte de Zope per crear un 
lloc dintre d’un espai web on les persones pugin deixar articles curts, notícies, anuncis i 
opinions sobre determinats temes 

Veu sobre IP. VOCAL 

En quant a sistemes per donar veu sobre IP destaquem VOCAL [86] (Vovida 
Open Communications Aplication Library). VOCAL és un projecte de software lliure 
que proporciona un sistema escalable per donar serveis de telefonia VoIP; està 
desenvolupat per Vovida i pot funcionar sobre Red Hat Linux o Sun Solaris. 

VOCAL està basat en el protocol SIP (Session Initiation Protocol) però també 
pot suportar gateways que intercanvien missatges MGCP (Media Gateway Control 
Protocol) o H.323; VOCAL també suporta telèfons analògics connectats prèviament a 
un gateway i trucades des de dintre o des de fora de la xarxa. Per poder suportar 
comunicacions amb clients H.323 com Microsoft Netmeeting, es necessita un traductor 
SIP-H.323 (siph323csgw); el codi font d’aquest convertidor també es troba a la pàgina 
de Vovida. 

La interfície bàsica de VOCAL amb l’usuari es el component Agent Usuari 
(UA). L’Agent Usuari pot ser un equip hardware com un telèfon IP SIP, un adaptador 
per suportar telèfons analògics o un telèfon software que corre sobre un ordinador. 

L’escalabilitat del sistema VOCAL es garantitza gràcies a una arquitectura de 
servidors distribuïts que implementen una plataforma completa de serveis de telefonia 
IP. Els principals mòduls servidor son: 

• Servidor Marshal: es una implementació del servidor proxy SIP i actua com el 
punt inicial de contacte per totes les senyals SIP dirigides al sistema VOCAL. 

• Servidor de Redirecció: emmagatzema informació dels clients registrats (voice 
mail, forwarding, call blocking) i  planificació d’enrutament per trucades des de 
fora de la xarxa. El Servidor de Redirecció és una implementació que combina 
els següents servidors: 

 Servidor de Localització: fet servir pels servidors de redirecció o proxy 
per obtenir informació sobre localització  

 Servidor Proxy: programa intermediari que actua com servidor o client 
per atendre peticions SIP dels usuaris. 
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 Servidor de Redirecció: es un servidor que accepta peticions SIP, 
mapeja l’adreça i  finalment retorna aquesta al client. 

 Servidor de Registre: accepta peticions de registre. 
• Servidor de Provisionament: emmagatzema informació sobre els sistemes 

d’usuari i mòduls servidor i distribueix aquesta informació per tot el sistema 
amb un model de subscripció i notificació. Aquest servidor proveeix d’una 
Interfície Gràfica d’Usuari per a la gestió del sistema. 

Els sistema VOCAL també inclou altres mòduls servidor per proporcionar 
funcionalitats com mail de veu, enregistrament de trucades i gestió de la xarxa.  

La següent figura resumeix l’estructura del sistema VOCAL. 

Altres sistemes VoIPSIPSIPHTTPHTTP

Servidor
Provisionament

Servidors 
SIP

INET Marshal 
Server

HTTP

SIP

SIP

SIP

SIP

Gateway
d’Enllaç

Gateway 
Marshal Server

UA Marsh al 
Server

Conversor
H.323 

Conversor
MGCP

IP

IP

SIP U A

PC amb
Netmeeting

Telèfon 
MGCP

Telèfon 
Analògic

Gateway
Telèfon

SIP

SIP

MGCP H.323

Gateway
d’Enllaç

RTCRDSI

SS7

Interfície gràfica 
d’Usuari

SISTEMA VOCAL

 
Figura 47. Sistema VOCAL 

Missatgeria Instantània i Vídeoconferència 

Els protocols en els que es basen els sistemes de videoconferència son H.323 i 
SIP; aquests sistemes son complexes, amb components de senyalització, codificació de 
senyal i transmissió en temps real.  

• H.323. Es un protocol de la ITU que engloba altres protocols necessaris per a la 
vídeo conferencia com el H.225 per a la comunicació amb gatekeeper (RAS) i 
H.245 pel control dels canals multimèdia sobre els que es trametrà l’àudio i el 
vídeo mitjançant RTP/RTCP. 
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• SIP. Es un protocol mode text senzill de la IETF per a l’inici de les sessions en 
les quals es poden transmetre qualsevol tipus de informació: intercanvi de 
missatges, vídeo conferencia RTP/RTCP. La negociació per a l’establiment dels 
canals d’àudio i vídeo es realitza mitjançant SDP. 

Actualment s’estan produint intents per unificar les plataformes de missatgeria 
instantània amb la definició de dos protocols estàndard Jabber i SIMPLE. 

• Jabber. Es un protocol obert basat en XML per missatgeria i control de 
presencia i un gran aspirant a convertir-se en l’estàndard de facto; permet 
transferir fitxers, rebre titulars de notícies i participar en sales de xat amb usuaris 
de Jabber o amb usuaris d’altres plataformes de missatgeria instantània. Les 
seves característiques principals son el seu caràcter descentralitzat i segur (cada 
organització pot fer corre el seu servidor Jabber segur tenint el control total de la 
experiència de missatgeria instantània), la seva simplicitat, l’ús intensiu de XML 
i especialment la interoperabilitat amb qualsevol sistema de missatgeria 
instantània (MSN, Yahoo, AOL). El software client de Jabber es pot descarregar 
a http://www.jabber.org/user/clientlist.php. 

• SIMPLE. Es un protocol de la IETF desenvolupat amb extensió SIP que ofereix 
control de presència i missatgeria instantània; les principals avantatges son que 
ofereix integració amb altres serveis mitjançant SIP i proporciona flexibilitat i 
simplicitat. 

Per fer una petita comparativa entre aplicacions que integren audioconferència, 
vídeoconferència i serveis telemàtics s’han triat les següents solucions: 

• AIM. Perquè es el servei amb més usuaris registrats. 
• Netmeeting. Com a solució més estesa de vídeo conferencia. 
• MSN Messenger. Perquè es el servei més avançat. 
• Trillian. Com a solució no propietària. 
 

 MSN 
Messenger 

Netmeeting AIM Trillian 

Vídeo conferencia Àudio/vídeo 
només XP 

Si Només àudio No 

Protocol de missatgeria Simple T.120 Propietari Cap propi 
Protocols de vídeo 
conferencia 

SIP H.323 - - 

Integració d’agenda i 
control de presencia 

Si No Si Si 

Interfaz personalitzable  No No No Si 
Senzilles d’ús Mitja Baixa  Mitja Mitja 
Compatibilitat amb altres 
plataformes 

No No  No AOL, MSN, 
ICQ 

Multiconferencia de text 
o xat 

Si  Si Si Si 

Plataforma 
personalitzable 

No No No No 
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Altres clients SMS i qualsevol 
SIP 

Qualsevol H.323 
i T.120 

WAP, SMS No 

Codecs d’àudio G.7xx G.7xx G.7xx G.7xx 
Codecs de vídeo H.263 H.263 - - 
Companyia  Microsoft Microsoft AOL Cerullean 

Studios 

Taula 31. Comparativa software missatgeria instantània i videoconfèrencia 

Però independentment de les aplicacions descrites abans, cal destacar que la 
solució més professional i més estesa per videoconferència son els Sistemes de 
videoconferència Polycom. La empresa Polycom [87] ofereix una sèrie de serveis d’àudio 
i vídeo de qualitat que cobreixen les demandes de comunicació amb vídeo conferencies. 
Els seus sistemes tenen la capacitat integrada de vídeo sota demanda i permeten 
capturar i enviar reunions, presentacions i transmissions d’actes (broadcast) a qualsevol 
persona equipada amb un Web browser. Es basa en els estàndards H.320/H.323 i T.120. 

Votacions On-line. Free Vote 

Per últim, el mòdul de comunicació Middleware quedaria completat amb  per a 
Votacions On-line Segures. Es pot fer servir el sistema de votacions Free Vote per 
decidir en principi temes no transcendentals (decisió del nom d’un carrer, participació a 
la festa de la ciutat) per desprès poder donar la possibilitat de participar en la decisió de 
temes importants. El sistema Free Vote esta adaptat a persones sense coneixements 
profunds d’informàtica, permet l’autentificació de persones que només poden votar una 
vegada mitjançant l’assignació d’una clau o identificació amb signatura electrònica. 
Aquest sistema garantitza el vot únic i secret ja que només es registra si l’usuari ha 
sufragat o no i el vot es comptabilitza a part i compta amb documentació i procediments 
d’instal·lació automatitzats. Es posible descarregar el software a la següent adreça: 
http://drake.dit.upm.es/~jantonio/e-vote

7.3.3.2 Serveis de Distribució (broadcast) 

Amb l’extensió que s’està produint de la banda ampla, cada vegada son més 
populars els serveis multicast. La Xarxa Neutra inclou un servidor capaç de distribuir 
senyals d’àudio i de vídeo. 

Serveis d’Àudio 

 Si volem fer streaming basat en software lliure es inevitable parlar de 
l’aplicació Icecast [88]. Icecast1 es un servidor de “broadcasting” que envia MP3 als 
clients i que utilitza la llicencia GNU GPL. Per altra banda, Liveice es una aplicació que 
transforma en temps real les senyals d’àudio que tenim a l’entrada de la targeta de so del 
PC (per exemple una Sound Blaster). Si fem que les senyals de Liveice s’enviïn a 
Icecast1 haurem aconseguit un servidor que fa enviament d’àudio en temps real. 
L’esquema seria el següent:  
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Sound 
Blaster

LiveICE Icecast 1MP3 Port 8001

/live.mp3

Senyals 
d’àudio

 

Figura 48. Servidor d’àudio 

Una manera de millorar el sistema anterior seria realitzar la retransmissió fent 
servir el format Ogg Vorbis [89]. Ogg es un format de fitxer genèric multimèdia i Vorbis 
es un codec per a àudio de major qualitat i de menys tamany de fitxers que l’MP3. El 
problema es que no es un sistema tan estès com l’MP3 i necessita uns reproductors 
específics (WinAmp o Foobar2000). Per solucionar això es pot desenvolupar un sistema 
que retransmeti simultàniament amb els dos formats i així pugui ser escoltat amb 
qualsevol dels reproductors més comuns (Windows Media Player, Real Player, 
Winamp, ...).  

En lloc d’utilitzar LiveICE, tindríem que utilitzar el software DarkICE [90], el 
qual fa la codificació simultània a MP3 i a Vorbis. El broadcast de la senyal Vorbis  
s’ha de fer utilitzant l’aplicació Icecast2, ja que Icecast1 no es compatible amb aquest 
format. L’esquema resultant seria el següent: 

Sound 
Blaster

DarkICE

Icecast 1MP3 Port 8001

/live.mp3

Senyals 
d’àudio

Icecast 2
Vorbis Port 8000

/live.org

 

Figura 49. Millora servidor d’àudio [91]  

Tots els programes utilitzats per fer aquest sistema son open source i utilitzen la 
llicencia GNU GPL.  
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Serveis de Vídeo 

Es possible disposar d’un potent servidor de continguts d’àudio i vídeo fent 
servir Linux, la multiplataforma de codificació MPEG4IP, el servidor Darwin 
Streaming Server i el format MPEG4. 

El projecte MPEG4IP implementa l’estàndard MPEG4 d’ISMA (Internet 
Streaming Media Alliance) una aliança formada entre altres per Apple, Cisco, IBM, 
Envivio, Sony, Philips que proposa l’adopció de MPEG4 com a estàndard per 
transmetre continguts d’àudio i vídeo per Internet.  

MPEG4IP proporciona un sistema per fer streaming i executar arxius d’àudio i 
vídeo MPEG4. El sistema esta format per un conjunt de paquets escrits en codi obert 
que inclouen dos codificadors de vídeo MPEG4, un constructor i reensamblador 
d’arxius MP4, un bloc de codificació d’àudio MPEG4 AAC, un codificador MP3, un 
servidor estàndard de streaming i un reproductor MPEG4.  

L’última versió es la 0.9.9 i es pot descarregar des d’un dels apartats del portal 
de programadors Sourceforge [92].  

Per crear continguts multimèdia amb MPEG4IP tenim la aplicació mp4live, la 
qual mitjançant un dispositiu de captura de vídeo suportat per video4linux ens permetrà 
emmagatzemar i servir en directe continguts a traves de la xarxa. 

Mp4live suporta IPv6 i multicasting i per tant es podrien emetre continguts per 
xarxes amb suport IPv6 sense necessitat del servidor de streaming. Però per emetre per 
Internet, i fins que la Xarxa Neutra pugui suportar aquest protocol, les emissions 
s’hauran de realitzar de forma unicast amb IPv4. 

Mp4live serà l’aplicació de la plataforma MPEG4IP que codificarà i servirà el 
senyal d’àudio i vídeo al servidor de streaming. El vídeo es codificat en MPEG4 
(ISMA) i l’àudio pot estar codificat en MP3 o AAC. 

El servidor Darwin Streaming Server ens permetrà servir arxius mov, mp4, 
mpeg2 i mp3 a traves de RTSP (Real Time Streaming Protocol). Aquest servidor no es 
distribueix amb MPEG4IP però la seva última versió 4.1.3 es pot descarregar de forma 
gratuïta des de Apple [93] .  

El servidor Darwin fa de repetidor, servint el stream de mp4live a tants clients 
com ho permeti l’ampla de banda (al emetre en unicast, el cabdal total s’obté de 
multiplicar el consum del stream pel nombre de clients). 
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Els reproductors compatibles amb les especificacions mpeg4 de ISMA son: 

 
• Mp4player. Es el reproductor inclòs a la multiplataforma MPEG4IP; encara no 

te un disseny estable i s’han detectat alguns problemes de sincronitzat i pèrdua 
d’àudio i vídeo. Te una interfície gràfica també inclosa amb la multiplataforma, 
el gmp4player. 

 
• Mplayer (UNIX). Es el reproductor més famós dintre del món del software 

lliure. Mplayer suporta la reproducció de MPEG4, però perquè suporti el 
protocol RTSP s’ha de compilar linkant a la llibreria LIVE. 

 
• Quicktime (MacOS, Win32). Un dels millors reproductors del moment. 

 
• Windows Media Player (Win32). El Windows Media no suporta el protocol 

RTSP ni el format MPEG4 d’ISMA. Per solucionar aquest problema existeix un 
plugin de la empresa Envivio (membre d’ISMA) que afegeix suport RTSP i 
MPEG4 a WMP. 

 
• Real Player (UNIX, Win32). Al igual que en el cas anterior, Real Player no 

suporta MPEG4 però Envivio també te un plugin per solucionar aquesta 
dificultat. 

 

En la següent figura es resumeix el funcionament del sistema per la creació i 
distribució de continguts d’àudio i vídeo. 

 

Creació Digitalització, compressió i  
emmagatzemat

Vídeo sota demanda

Retransmissions en viu

Distribució

Xarxa Neutra

Internet

Àudio i 
vídeo

Usuaris

Plataforma MPEG4IP i Darwin 
Streaming Server

Codificador MPEG4, constructor i
reensambl ador arxi us mp4, codificador

MP3

mp4live

Software 
reproducció

 
Figura 50. Sistema de servei de vídeo 
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7.3.3.3 Plataforma Enviament de SMS 

Es pretén crear una infrastructura a la Xarxa Neutra per a l’enviament de 
missatges SMS a mòbils. Aquesta infrastructura pot ser utilitzada amb molts propòsits, 
però les seves funcions principals seran les següents: 

• Alertes administratives. Mecanisme de feed-back per donar més confiança als 
usuaris de l’administració on-line quan facin tramitacions: 

o Cada vegada que un ciutadà iniciï un tràmit des de casa rebrà un avís al 
mòbil on se l’indicarà que el seu tràmit s’ha posat en marxa 
correctament. 

o Cada vegada que finalitzi un tràmit realitzat per un ciutadà, aquest rebrà 
un avís al seu mòbil indicant que el seu tràmit ha finalitzat i informació 
sobre les accions que te que realitzar a continuació. 

• Alertes ciutadanes (pels membres del club dels Gramenautes):  
o Agenda cultural de la ciutat 
o Informació de successos locals 
o Resultats d’esdeveniments esportius 
o Inauguració de nous espais públics 
o etc... (qualsevol informació d’interés general) 

• Alertes corporatives. Enviament de SMS a qualsevol mòbil des de l’Extranet 
Municipal, per tal de que els empleats disposin d’un mitjà més per comunicar-se 
entre ells. 

Per fer-ho es proposa utilitzar una de les solucions de missatgeria que ofereix 
l’empresa Telefònica Movistar[94] (s’ha escollit aquesta empresa ja que es la que 
actualment proporciona tots els serveis de telefonia a l’Ajuntament). Hi han tres opcions 
possibles: 

• Servei de missatgeria. Permet l’enviament com a màxim de 10 missatges per 
minut. Consisteix en un PC al qual es connecta un Wavecom (terminal dissenyat 
per a funcionar connectat al port sèrie del PC). El Wavecom envia els missatges 
via GSM cap a Movistar, i aquest els redirigeix cap als destinataris. 

 

BBDD

WavecomServidor

 
Figura 51. Arquitectura del sistema de missatgeria 

 
• Missatgeria Multienviament. Aquest sistema permet enviar fins a 30 missatges 

per minut. L’enviament es realitza a través d’Internet cap a un servidor que esta 
dintre de la xarxa de Movistar. Es pot assegurar la confidencialitat dels 
missatges ja que l’enviament es fa encriptat mitjançant el protocol SSL.  
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BBDD

Servidor

Internet

 
Figura 52. Arquitectura del sistema de Missatgeria Multienviament 

 
• Missatgeria Premium. Aquesta es la solució més avançada ja que permet enviar 

fins a 100 missatges per segon. Aquest sistema requereix que hi hagi una 
connexió directa entre l’Ajuntament i Movistar, per lo que es podrien utilitzar 
les connexions de fibra òptica ja existents entre l’Ajuntament i aquest operador. 
L’enviament de la informació es fa mitjançant el protocol de gestió de cues 
asíncrones IBM MQseries. 

 

BBDD

Servidor
Connexió de 
fibra òptica

 
Figura 53. Arquitectura del sistema de Missatgeria Premium 

 

El software per gestionar l’enviament dels missatges serà el Client de 
Missatgeria de Movistar. Aquest software pot agafar els números de telèfon des de 
qualsevol base de dades amb la interfície OBDC 

Les alertes administratives es generaran de forma automàtica a partir del 
sistema d’administració on-line. Un cop s’hagi iniciat o finalitzat un tràmit, el sistema 
agafarà el número de telèfon mòbil del ciutadà de la base de dades municipal (SQL 
server) i li enviarà la informació (això implica insertar un nou registre a la base de dades 
que indiqui si el ciutadà vol rebre o no alertes SMS). 

Les alertes ciutadanes les enviarà l’ITIC a tots els Gramenautes que ho desitgin 
(s’ha d’insertar un registre a la base de dades de Gramenautes on s’indiqui si vol rebre o 
no alertes SMS). L’ITIC s’encarregarà de buscar la informació més interessant de la 
ciutat i de fer enviaments periòdics (per exemple un cop a la setmana) a tots els 
Gramenautes. 

Les alertes corporatives les podrà enviar qualsevol empleat des de l’Extranet 
Municipal. Existirà un formulari web on l’empleat introduirà el missatge i el destinatari. 
Aquest formulari connectarà amb el servidor SMS i farà l’enviament del missatge. 
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7.4 Mòdul d’Aplicacions 

Sota aquest mòdul es troben un conjunt d’aplicacions, sistemes operatius, 
servidors i bases de dades que fan servir programes escrits en codi obert. L’aposta pel 
software lliure es justifica per la fiabilitat i economia de les solucions que el fan servir, 
perquè aporta avantatges de seguretat, menor dependència i més flexibilitat a les xarxes. 

7.4.1 Sistemes Operatius 

Per tirar endavant el projecte de Xarxa Neutra s’ha escollit Linux com a sistema 
operatiu i més concretament la distribució Red Hat Enterprise Linux ES. 

Si bé el codi font del sistema Linux esta disponible a Internet per la seva 
descarrega lliure, s’ha triat la distribució Red Hat Entrerprise perquè a més d’oferir un 
conjunt de programes precompilats i configurats per a funcionar correctament, també 
proporciona instruccions i suport tècnic per resoldre problemes. 

Red Hat Enterprise Linux ES proporciona l’estabilitat, el rendiment i el suport 
necessaris pel desplegament d’aplicacions crítiques i està dissenyat per sistemes amb 
dos CPUs i 4GB de memòria. 

S’ha escollit l’opció de Red Hat com a sistema operatiu perquè es la distribució 
de software lliure més estesa al món degut a la seva facilitat d’instal·lació i d’operació. 
El seu gestor de paquets (RPM) s’ha convertit en un estàndard en el món Linux i a més 
a més inclou multitud d’eines gràfiques de configuració. 

Altre distribucions de sistemes operatius amb software lliure son: 

• Debian: es la que conté més quantitat de software però el seu problema es que 
no te darrera el recolzament de cap empresa (està realitzat purament per 
voluntaris). Tant el sistema de paquets com la integració dels programes son 
superiors a altres distribucions. 

• SUSE: es la distribució més usada a Europa. El sistema de paquets està basat en 
el de Red Hat, es preocupa principalment per la seguretat del sistema i el procés 
d’instal·lació es senzill i potent. 

• Mandrake: es una distribució basada en Red Hat amb optimitzacions i paquets 
afegits. 

7.4.2 Programació 

A l’hora de fer el desenvolupament de les aplicacions de la Xarxa Neutra s’ha 
d’intentar complir els següents requisits:

• Disponibilitat: Una aplicació del costat del servidor de qualitat ha d’estar 
disponible 24 hores al día, 365 dies l’any. 

 186



  Pla d’Implantació de les TIC a  
  Santa Coloma de Gramenet 

• Fiabilitat: Una aplicació del costat del servidor de qualitat ha de complir les 
especificacions en tot moment. 

• Escalabilidad: Una aplicació del costat del servidor de qualitat ha de poder 
créixer amb facilitat. 

• Portabilidad: Una aplicació del costat del servidor de qualitat ha de poder córrer 
en diferents arquitectures. 

• Seguretat: Una aplicació del costat del servidor de qualitat ha de ser segura.  
• Capacitat d’integració: Una aplicació del costat del servidor de qualitat ha de 

poder integrar amb facilitat software extern (per exemple software heretat 
d’altres aplicacions). 

Amb aquests requisits en ment, trobem que actualment hi han dos grans 
plataformes per al desenvolupament d’aplicacions web: J2EE (Java 2 Enterprise 
Edition) i .NET (un producte tancat de Microsoft). Per al nostre projecte creiem més 
convenient l’ús de la plataforma J2EE  perquè es una especificació oberta i existeixen 
moltes implementacions, tant comercials com de codi obert i lliure distribució. 

La idea principal de J2EE es la de proveir un estàndard simple y unificat per a 
aplicacions distribuïdes a través d’un model d’aplicacions basat en components. Un dels 
principals avantatges es que permet implementar una arquitectura de n capes que fa que 
el sistema de gestió de bases de dades sigui totalment transparent per al programador, al 
trobar-se la capa de dades dos nivells per sota de la capa de lògica de negoci. Això es 
possible gràcies als serveis d’infrastructura que ofereixen els servidors d’aplicacions. 

Client Web Client WAP

JSP JSP
Contenidor web

Classe 
aux iliar

Interfície
EJB

Interfície
EJB

Capa lògica de 
presentac ió

Capa client

Capa lògica de 
negoci

Capa de serveis 
d’infrastructura

Capa de dades

Serveis

Contenidor EJBs
Serv idor d’aplicacions

 

Figura 54. Arquitectura de n capes 

Amb J2EE acomplim els requisits marcats inicialment, ja que J2EE dona 
independència de la plataforma, modularitat i portabilitat. Això permet estalviar temps i 
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costos a l’hora de modificar serveis afegint noves prestacions i també a l’hora de 
construir noves aplicacions a partir de blocs de codi ja existents.  

7.4.3 Bases de Dades 

Per escollir la base de dades més adient, farem una comparativa entre les bases 
de dades opensource que actualment estan disponibles: 

 MySQL  
 

 

PostgreSQL 
 

 

SapDB 
 

 

Firebird 
 

 
Llicència GPL o comercial BSD GPL/LGPL Borland Public 

Licence 
Plataformes Linux, Solaris,HP-

UX, MacOs, AIX, 
SCO, IRIX, 
FreeBSD, NetBSD, 
OpenBSD, 
Windows 
95/98/NT/2000 , 
BSDI, DEC, OS/2, 
Compaq Tru64 

Linux, Solaris,HP-
UX, AIX, IRIX, 
FreeBSD, 
OpenBSD, NetBSD, 
MacOs, SCO 
OpenServer, SCO 
Unixware, BeOS, 
BSDI, Compaq 
Tru64, QNX, 
WindowsNT/2000 

Linux, Solaris, 
HP-UX, Compaq 
Tru64, AIX, 
Windows NT 

Linux, Solaris, 
freeBSD, HP-
UX, MacOS, 
Windows 

Interficies de 
programació PHP, ODBC, 

JDBC, C/C++, 
OLEDB, Delphi, 
Perl, Python 

PHP, ODBC, JDBC, 
C/C++, Embeded 
SQL (in C), Tcl/Tk, 
Perl, Python, PHP  

PHP, ODBC 
,JDBC, C/C++, 
Precompiler 
(Embedded 
SQL), Perl,  

PHP, ODBC, 
JDBC, C/C++,  

Conformitat 
estàndard SQL  

Mitja Alta Mitja Mitja 

Velocitat Alta Mitja Mitja Mitja 
Estabilitat Molt alta  Alta Mitja/alta Mitja 
Integritat de les 
dades 

Si Si Si N/A 

Securetat Alta Mitja/alta Mitja Mitja 
SSL Si Si No N/A 
Protecció de 
concurrència 

Mitja/Alta Alta Alta Alta 

Transaccions Si Si Si Si 
Hot backups Si Si Si N/A 

Taula 32. Comparativa de bases de dades opensource 
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Amb la comparativa arribem a la conclusió que tant MySQL com PostgreSQL 
son perfectament valides per les nostres aplicacions de la Xarxa Neutra.  

MySQL està expressament dissenyat per aconseguir més velocitat, però per 
aconseguir-ho sacrifica altres recursos (com les claus alienes amb comprovacions 
d’integritat referencial) que deixa en mans del programador de l’aplicació. MySQL 
consumeix molt pocs recursos del servidor, tant de CPU com de memòria. 

PostgreSQL està més a prop que MySQL dels sistemes de bases de dades de més 
gran nivell com Oracle o Sybase. Suporta claus alienes (amb comprovacions d’integritat 
referencial) però te l’inconvenient de que va molt més lent i consumeix el doble de 
recursos del servidor que MySQL. 

7.5 Mòdul Hardware 

El conjunt d’iniciatives del Pla d’Implantació de les TIC tenen com a suport un 
únic servidor amb una gran capacitat de processament i per aquesta raó s’ha inclòs 
també aquest com a Middleware. 

El disseny de l’arquitectura hardware de la Xarxa Neutra assegura l’escalabilitat 
del sistema amb costos reduïts simplement duplicant el servidor i utilitzant distribuïdors 
de càrrega (per obtenir més informació sobre l’escalabilitat del sistema veure l’apartat 
de “Xarxa Neutra”). 
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