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6.1 Introducció  

Banda ampla i mobilitat son conceptes que els ciutadans incorporen poc a poc a 
la seva vida diària; la demanda d’un accés a Internet d’alta velocitat es cada vegada més 
gran així com també ho es la necessitat de connexió permanent. Per cobrir aquestes 
necessitats es imprescindible comptar amb una infrastructura que permeti un accés de 
qualitat a tot tipus de continguts. 

L’absència d’infrastructures de banda ampla ha sigut un dels frens en la 
implantació de les TIC en diferents entorns ciutadans; la lenta implantació d’aquestes 
tecnologies no només és un obstacle per gaudir de comunicacions ràpides, serveis 
multimèdia i una millor navegació per Internet sinó que també impedeix el 
desenvolupament de noves aplicacions i continguts. 

La ciutat de Santa Coloma de Gramenet  ha identificat les seves mancances en 
infrastructures de telecomunicacions i es planteja el repte de oferir a curt termini 
solucions a les noves exigències dels seus ciutadans. 

6.2 Objectius 

Objectius generals del projecte: 

• Crear una xarxa fiable i de banda ampla en la qual estiguin interconnectats gran 
part d’edificis públics i de dependencies de l’Ajuntament: empreses municipals, 
centres municipals, centres cívics, escoles i biblioteques. 

• Oferir tot un conjunt de serveis de valor afegit gràcies a les bones prestacions 
d’una xarxa pròpia (multimèdia, e-comerce, veu sobre IP, ...) 

• Fer que aquests serveis siguin accessibles pels ciutadans des de qualsevol tipus 
de terminal connectat a Internet, ja sigui fix o mòbil (ordinador, ordinador 
portàtil, PDA, telèfons mòbils GPRS...) 

• Facilitar la connexió a Internet donant llibertat absoluta per escollir el proveïdor 
de serveis. 

 

6.3 Especificacions Funcionals 

Infrastructures: 

• Creació d’una xarxa d’alta velocitat capaç de garantir una qualitat de servei 
actualment no disponible via Internet. 

• Per accedir a la xarxa s’habilitaran punts d’accés wireless (hotspots) distribuïts 
per la ciutat destinats a plataformes mòbils i punts d’accés fixes ubicats a 
diferents centres municipals. 

• El disseny ha de ser escalable. La xarxa es crearà de forma progressiva, a mesura 
que es vagin afegint punts d’accés i serveis. L’embrió de sortida serà la Xarxa 
Neutra Versió Beta. 
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Serveis: 

• El ciutadà a través d’aquesta xarxa ha de tenir accés gratuït als serveis i a les 
bases de dades ciutadanes (CCV, Gramenautes, Portal Ciutadà, organismes 
esportius, lleure ...). 

• Es realitzaran transmissions d’àudio i vídeo (serveis multimèdia) amb continguts 
d’interés per als ciutadans (ràdio local, vídeos amb events ciutadans, ...) 

• S’habilitaran els mecanismes necessaris per a realitzar comunicacions amb la 
tecnologia de veu sobre IP (VoIP). 

• Es donarà als empleats municipals la possibilitat de treballar remotament des de 
fora de l’Ajuntament com si estiguessin dins (teletreball). 

• La Xarxa Neutra estarà connectada a diversos ISPs per tal que els ciutadans que 
ho desitgin puguin sortir a Internet (previ pagament de les tarifes que estipuli el 
proveïdor de serveis). 

Gestió: 

• La característica de mobilitat requereix d’una infrastructura de suport i gestió de 
handovers i roaming. 

• Detecció de serveis i autoconfiguració. S’ha de permetre als usuaris l’automàtica 
connexió a la xarxa oberta i la detecció dels serveis disponibles al inici d’una 
nova sessió o després de realitzar un roaming. 

• Es necessiten mecanismes per regular l’accés d’usuaris als serveis i per gestionar 
la connexió a Internet a través dels ISP. 

• La gestió de tots els elements que composen la xarxa es farà de forma 
centralitzada des d’un únic punt. 

Seguretat: 

• Es necessari un model global de seguretat que eviti la utilització de diferents 
mecanismes de seguretat depenents de les aplicacions 

• S’ha de proporcionar als usuaris un sistema d’identificació segur  que els hi 
permeti accedir als serveis que tinguin contractats. Proporcionar al sistema 
mecanismes perquè només persones autoritzades puguin accedir a les funcions 
de gestió de la xarxa i a certs serveis. 

• Es possible que algunes aplicacions requereixen la transmissió per la xarxa 
oberta d’informació privada i per tant es necessiten mecanismes de protecció del 
tràfic en funció de la font i del tipus de destinatari 
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6.4 Descripció del Projecte 

La Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet es una xarxa de 
telecomunicacions pública on els ciutadans, les empreses i l’Administració 
comparteixen recursos amb l’objectiu de donar suport a iniciatives dinàmiques i 
emprenedores en l’àmbit ciutadà, educatiu, de negoci i d’oci. 

El concepte de Xarxa Neutra radica en que les infrastructures no son propietat 
d’un únic operador, si no que son de la ciutat. Aquesta xarxa ciutadana conté serveis 
propis als quals pot accedir qualsevol usuari de la població, i també dóna la possibilitat 
de connectar-se a Internet a través d’un proveïdor de serveis (ISP). Al tractar-se d’una 
xarxa pública, molts proveïdors es poden sentir atrets, fent així que els usuaris tinguin 
llibertat per tal d’escollir aquell qui millor s’adeqüi a les seves necessitats. Els usuaris 
pagaran les tarifes de connexió que especifiqui l’ISP que hagin triat, però podran 
accedir als recursos interns de la Xarxa Neutra de forma gratuïta.  

Els proveïdors d’accés a Internet (ISPs) podran connectar segments de les seves 
xarxes a la Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet per proporcionar els seus 
serveis als ciutadans, però s’hauran de sotmetre a una política de competència amb 
altres proveïdors perquè es donarà l’oportunitat de connexió a la Xarxa Neutra a tots els 
ISPs que estiguin interessats.     

Figura 26. Xarxa Neutra 

Xarxa Neutra

Xarxa wireless Xarxa cablejada

Seguretat

Gestió

ISP ISP

Usuari Usuari

Serveis propis

Aquest plantejament implica un canvi en el model de negoci existent basat en 
una integració vertical dels serveis i les xarxes de telecomunicació amb l’operador 
controlant tota la cadena de valor. A la Xarxa Neutra tots els actors implicats 
compartiran els costos i el valors afegits que s’obtindran amb la nova infrastructura 
desplegada. 
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La Xarxa Neutra integrarà infrastructures cablejades i wireless donant als 
usuaris finals (ja siguin ciutadans, empreses o empleats municipals) la possibilitat de 
gaudir de connexions d’alta velocitat amb llibertat de moviments. Hi ha diverses formes 
per accedir a la Xarxa Neutra: 

• A través dels punts d’accés wireless (Hot Spots). Es crearan zones wireless en 
punts estratègics de la ciutat: Plaça de la Vila, Can Peixauet, al IES Puig 
Castellar, ... 

• A traves de les aules de lliure accés ubicades als centres cívics i els quioscos 
d’Internet descrits al projecte Internet per a Tothom 

• Des de la LAN dels centres municipals interconnectats (aquesta opció només 
serà possible per als empleats municipals). 

 

Internet
Xarxa Neutra

xDSL

Aula de lliure accés

Llar

Empresa Hot S pot

Centre municipal

Fibra 
òptica

Wireless

 

Figura 27. Connexió dels usuaris a la Xarxa Neutra 

L’Administració local no es convertirà en un operador de telecomunicacions, ja 
que és l’ISP qui en última instància proporcionarà l’accés a Internet. L’Administració es 
limitarà a proporcionar, gestionar i mantenir la infrastructura existent, a desplegar nous 
segments de xarxa, a incrementar el punts d’accés i a proporcionar els serveis que 
demandi el ciutadà.  
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El quadre següent classifica els actors principals i el seu paper dintre del 
projecte:  

Actor Necessitats Aportacions Beneficis 

Ajuntament 

 
 
 
 
- Fer arribar la 

societat de la 
informació als 
ciutadans 

- Potenciar 
l’economia local 

- Donar més 
serveis a la Xarxa 
Corporativa 

 
 
 
 
 
- Punts públics 

d’accés 
- Infrastructures de 

xarxa 
- Gestió i 

manteniment 

- S’apropa la 
Societat de la 
Informació als 
ciutadans 

- Augmenten el 
nombre de serveis 
per al ciutadà i les 
empreses 

- Millora la xarxa 
corporativa 

- Increment dels 
serveis interns per 
a l’Administració 

- Introducció de 
varis ISPs a la 
ciutat 

ISPs 
 

 
- Arribar a més 

clients 
- Estendre la seva 

xarxa amb la 
mínima despesa 
possible 

 
 

- Connexió de la 
seva xarxa a la 
Xarxa Neutra 

- Posar els 
mecanismes per a 
identificació i 
tarificació dels 
usuaris 

- Nou mercat de 
negoci aprofitant 
infrastructures ja 
existents 

- Increment del 
nombre de clients

- Realitzar proves 
amb noves 
tecnologies 

Usuaris  
(ciutadans i 
empreses) 

 

-  Connexió 
econòmica i de 
banda ampla a 
Internet 

-  Serveis de qualitat 
-  Noves oportunitats 

de treball, de 
negoci i de lleure a 
la ciutat 

 
 
 
- Participació i 

utilització dels 
serveis 

- Incorporació a la 
Societat de la 
Informació 

- Accés a nous 
serveis de 
qualitat 

- Llibertat 
d’escollir ISP 

Taula 23.  Actors involucrats a la Xarxa Neutra 
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6.4.1 Aplicacions i Serveis 

La tecnologia només te sentit sempre i quan s’utilitzi com un medi per donar 
algun servei o benefici real a les persones. Son les necessitats dels usuaris finals les que 
determinen la utilitat o no d’un servei, per això la Xarxa Neutra ha estat dissenyada 
pensant en atendre les necessitats actuals i futures de la ciutat. Entre les aplicacions i 
serveis que oferirà estan: 

• Accés a serveis públics. Els usuaris finals de la Xarxa Neutra tindran accés a 
serveis ciutadans oferts per l’Ajuntament. Entre aquests serveis estarà: 

o El Centre de Comerç i Oci de Santa Coloma de Gramenet, un portal de 
comerç electrònic on estarà present tot el comerç local de la ciutat 

o Gramenautes, una comunitat virtual amb serveis exclusius i innovadors 
que estarà integrada per persones residents a Santa Coloma de Gramenet. 

o Anell Educatiu, un portal dedicat a l’educació que anirà ampliant els seus 
continguts a partir de les aportacions de tots els centres educatius de la 
ciutat. 

• Paquets de servei. Contenen aplicacions amb guies completes d’instal·lació i 
gestió de serveis (wizard d’alta de botigues del Centre Comercial Virtual, wizard 
per a la creació de planes web per Gramenautes o pel CCV) 

• Accés a l’Administració on-line. Des de la Xarxa Neutra es podrà accedir a tos 
els nous serveis de tramitació on-line. 

• Accés a serveis privats. La Xarxa Neutra pot donar origen a noves oportunitats 
de negoci per a les empreses (per exemple, oferir connexió a Internet en locals 
via wireless a través de micropagaments) 

• Accés a Internet. Tots els ciutadans que ho desitgin podran connectar-se a 
Internet a través de la Xarxa Neutra. Per fer-ho, tenen que escollir prèviament un 
ISP i abonar les tasses que estipuli el proveïdor. 

• Serveis multimèdia. Es podran realitzar conferències o retransmissions multicast 
tant d’àudio com de vídeo (actes ciutadans, plens municipals o emissió de Ràdio 
Santa Coloma via Internet) així com també retransmissions unicast (vídeo sota 
comanda ciutadà). 

• Videoconferències. Es podran realitzar videoconferències amb fins educatius, 
polítics, ... (per exemple reunions virtuals del consell de la ciutat) 

• Serveis de telefonia digital (VoIP).  La xarxa corporativa de veu s’estendrà de 
forma automàtica a tots els centres que estiguin connectats a la Xarxa Neutra. 

• Servei d’inspecció. El personal d’inspecció de l’Ajuntament podrà utilitzar un 
terminal mòbil (per exemple una PDA) per registrar incidències a la via pública 
(per escrit, fent fotografies digitals, ...) i informar de forma ràpida les empreses 
concessionàries que s’encarreguin del manteniment. 

• Serveis de vigilància. La policia local pot utilitzar la Xarxa Neutra com a medi 
de transmissió de càmeres de vigilància instal·lades a punts estratègics de la 
ciutat. També poden utilitzar PDAs amb càmeres digitals per enregistrar i 
sancionar les infraccions de trànsit que es cometen a la ciutat. 

• Serveis corporatius. Capacitat de que els funcionaris treballin remotament (amb 
Terminal Server, PSE, ...) des de qualsevol altre centre municipal fent servir una 
connexió protegida amb VPN. A través de la Xarxa Neutra també serà possible 
consultar l’Extranet Municipal.  
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ACCÉS A INTERNET SERVEIS PÚBLICS

CCV Gramenautes Anell Educatiu

SERVEIS MULTIMÈDIA

Retransmissions 
àudio i vídeo

Extranet

SERVEIS CORPORATIUS

Treball Remot

Videoconferència

VoIP

Serveis 
d’inspecció

Serveis 
vigilància XARXA NEUTRA

Unicast: 
vídeo sota 
comanda

Broadcast: 
televisió i 

ràdio

ADMINISTRACIÓ ON-LINE

 
Figura 28. Serveis de la Xarxa Neutra 

6.4.2 Arquitectura  

Les característiques principals que ha de tenir la Xarxa Neutra son: 

• Eficient. model sostenible d’operació, gestió y manteniment. 
• Escalable. possibilitat de creixement afegint nous serveis o punts de connexió. 
• Fiable. integrant mecanismes de seguretat, adreçament i redundància. 

A nivell funcional la Xarxa Neutra es pot dividir en quatre blocs: 

• Infrastructura. Compren el backbone de la Xarxa Neutra, les bases de dades i 
servidors corresponents, la infrastructura de les xarxes d’accés de punts públics 
de connexió alàmbrics i sense fils (Hot Spots). 

• Bloc d’autentificació d’usuari i selecció de servei. Software que proporciona 
intel·ligència a la Xarxa Neutra i permet la identificació d’usuaris i la selecció 
dels serveis. 

• Seguretat i gestió. Permet el funcionament correcte i segur dels serveis de la 
Xarxa Neutra. 

• Aprovisionament del servei. Conjunt d’aplicacions i d’infrastructura que tenen el 
proveïdors de servei tant privats (ISPs) com els públics (Ajuntament). 
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Aprovisionament del 
servei

Autentificació d’usuari i 
selecció del servei

Seguretat i 
Gestió

Infrastructura

 

Figura 29. Model Funcional 

Aquest quatre blocs funcionals estaran repartits en diferents dispositius físics 
ubicats a diferents centres, fent que la xarxa tingui una arquitectura distribuïda i amb 
recursos redundats per tal de complir les tres característiques explicades al principi 
d’aquest apartat. El següent esquema mostra un disseny conceptual del que serà la 
xarxa: 

Gigabit Ethernet

Xarxa 
Accés

Fast Ethernet

Usuaris

Usuaris

Hot spot

Usuaris

Hot spot

Usuaris

SITE 2

ISP 2

DNS 1

SITE 1

Wireless 802.11

AAA Firewall

DHCP Xarxa 
del ISP

Radius

VPN
Servidors 

Web

BBDD

AAA 2
AAA 1

ISP 1

AAA Firewall

DHCP Xarxa 
del ISP

DNS 2

LAN 
Municipal

Firewall Radius

Servidors 
Web

 

Figura 30.  Esquema conceptual de la Xarxa Neutra 
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Físicament, la xarxa es composa de les següents parts: 

• Una xarxa de transport (backbone). 
• Una xarxa d’accés. 
• Elements d’interconnexió (routers) amb els ISPs. 

 

6.4.2.1 Xarxa Troncal 

Per escollir la tecnologia per implementar el backbone s’ha realitzat un estudi 
de les diferents possibilitats de les tecnologies de transport existents al mercat per a la 
creació d’una xarxa troncal d’alta velocitat.  

A la figura 31 es pot veure un primer disseny de backbone utilitzant tecnologia 
wireless 802.11a i 802.11g que va ser descartat degut a que les velocitats de transmissió 
d’aquests estàndards (54Mbps) no son suficients per aguantar els serveis que volíem 
oferir (multimèdia, VoIP, ...) en presencia de molts usuaris; a més, el 802.11a encara no 
està legislat a Espanya.  

Una altra opció analitzada va ser la de crear una xarxa SDH. SDH es una 
tecnologia síncrona de transport, sobre la que es poden implantar altres tecnologies com 
IP, ATM o xDSL. Com avantatges cal mencionar la seva fiabilitat, escalabilitat i 
rapidesa en la recuperació davant de caigudes (inferior a 50 ms), però va ser descartada 
degut a al seu cost i la seva complexitat tecnològica, que feia necessària una formació 
molt important del personal de l’Ajuntament i un elevat cost d’implantació i 
manteniment degut a la xarxa de sincronisme. 

Finalment, es va arribar a la conclusió de que Gigabit Ethernet era la millor 
solució per a la creació d’una xarxa metropolitana (metro network). Gigabit Ethernet es 
una evolució de la tecnologia Ethernet, amb la qual està molt familiaritzat tot el 
personal tècnic de l’Ajuntament. Destaca la flexibilitat de reconfiguració d’aquesta 
tecnologia, l’escalabilitat i la facilitat d’instal·lació. Les raons principals d’aquesta 
elecció es la integració de serveis amb el fi d’abaratir els costos i suportar nous tipus de 
dades i aplicacions sota una plataforma única de gestió senzilla per a tota la xarxa. 

L’extensió inicial de la xarxa troncal anirà des del centre Mas Fonollar fins a 
l’Ajuntament, però de cara al futur s’ha de mirar de crear una topologia en anell 
redundant per tal de millorar la fiabilitat, creant un camí alternatiu en cas de caiguda 
d’un enllaç. Per crear aquest anell redundant es pot utilitzar la futura línia 9 del metro, la 
qual esta actualment en procés de construcció, o be fer servir la xarxa de clavegueram 
practicable. 
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Per interconnectar els diversos centres que composen el backbone s’ha triat 
fibra òptica monomode amb l’estàndard 1000Base-LX. La solució amb 1000Base-SX 
no es adequada ja que només permet fer connexions entre centres que estiguin a una 
distancia màxima de 550 metros. La següent taula resumeix les especificacions de 
l’estandard 802.3z per a la tecnologia Gigabit Ethernet sobre fibra òptica. 

 

GBIC  
 

Longitud 
d’ona 

(microm) 
Tipus de fibra 

  
Mida del nucli 

(microm)  

Ample de 
banda 

(MHz/km)  
Distància  

 
 
 
1000BASE-SX  

850  Multimode 62.5 

62.5 

50.0 

50.0 

160 

200 

400 

500 

220 m 

275 m 

500 m 

550 m 

 
 
1000BASE-LX 

1300 Multimode 

  

Monomode 

  

62.5 

50.0 

50.0 

9 

500 

400 

500 

N/A 

550 m 

550 m 

550 m 

5 km 

1000BASE-ZX  1550 Monomode 9/10 N/A Entre 70 i 
100 km 

Taula 24. Especificacions  estàndard 802.3z
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Figura 31 del backbone wireless inicial 
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FIGURA 32 BACKBONE PURO Y DURO 
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6.4.2.2 Xarxa d’Accés dels Centres 

Es considera xarxa d’accés la part que connecta la LAN dels centres remots cap 
al backbone d’alta velocitat. Per fer aquesta connexió s’han identificat tres possibles 
solucions. A continuació descriurem cadascuna d’elles i en l’apartat “Punts connectats” 
es discutirà quina es la més adequada per a cada centre. 

• Connexió FTTH (fibra òptica). Sempre que sigui possible, els centres es 
connectaran directament a la xarxa de fibra òptica. El cost d’aquesta solució es 
elevat ja que implica que la fibra òptica arribi fins al propi centre, per això 
només s’utilitzarà en els centres més importants i en aquells on la canalització ja 
estigui feta. 

• Connexió HFC (híbrid fibra-cable coaxial). HFC es una alternativa molt bona si 
volem donar connexió d’alta velocitat a un centre. Encara que el cost del cable 
coaxial sigui molt semblant al de la fibra òptica, moltes vegades es preferible 
l’opció amb coaxial degut a que el cost dels equips terminals òptics es molt més 
elevat. 

• Connexió wireless. En aquells centres on no hi hagi possibilitat de fer una 
connexió cablejada (FTTH o HFC) i es tingui visió directe amb un dels centres 
del backbone, la connexió es farà mitjançant bridges wireless utilitzant el 
protocol IEEE 802.11b, el qual permet velocitats de fins a 11 Mbps.  

• Connexió xDSL (per bucle d’abonat). En el cas dels centres en els quals no sigui 
viable cap de les solucions anteriors, la connexió es realitzarà mitjançant una 
línia ADSL contractada a un operador de telecomunicacions. Amb aquesta 
solució, el centre no estaria connectat directament amb la xarxa neutra, sinó que 
ho faria a través d’Internet, amb la conseqüent pèrdua de qualitat. 
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Figura 33. Xarxa d’accés 

A la següent taula es mostra el cost estimat i l’equipament necessari per a cada 
tipus de connexió a la xarxa d’accés: 

Tipus de connexió  Equipament Cost inicial  Cost anual  
FTTH Swithc Gigabit Ethernet amb ports 

GBIC 
6.000 € + Cost 
extensió de la fibra 

(manteniment) 

10 % 

HFC Swithc Gigabit Ehernet  

 

2000 € (manteniment) 

10 % 

Wireless Bridge wireless per a exteriors: 

D-Link DWL-1750 o DWL-1800b 

3COM 3CRWEASY96A  

Cisco Aironet 350 series building-
to-bulding site survey kit 

 

900 € x 2 

1.000 € x 2 

2.500 € 

(manteniment) 

10 % 

xDSL  Connexió a linia ADSL 

Telefònica 

 

38.10 € 

 

468.84 € 

Taula 25. Connexions possibles al backbone 

Dintre de la xarxa d’accés també podem incloure els elements d’interconnexió 
dels diferents ISPs cap a la Xarxa Neutra. Aquesta connexió es realitzarà o bé amb fibra 
òptica (FTTH) o bé amb coaxial (HFC) per tal que es pugui garantir suficient ample de 
banda per a tots els usuaris que es connectin. Les despeses d’aquesta part de la xarxa 
hauria de ser sufragades (bé en part, o bé en la seva totalitat) pels propis ISPs, ja que a 
partir d’aquestes connexions aconseguiran captar a nous clients.  

6.4.2.3 Servei de Veu (VoIP) 

Actualment, les xarxes de veu i dades municipals son completament 
independents. El nou disseny que es proposa, pretén integrar els serveis de veu i dades 
en una mateixa xarxa amb capacitat d’assignar prioritats al tràfic en temps real i 
optimitzar l’ample de banda per oferir una qualitat de servei (QoS). 

Les comunicacions fetes amb veu sobre IP son sensitives als retards que pugui 
introduir la xarxa. Diversos estàndards asseguren que el retard entre extrem i extrem no 
pot superar els 150 ms. Un altre problema afegit es produeix quan el retard que hi ha 
entre els paquets no es constant (jitter). Per aquestes raons, les comunicacions de veu 
podrien quedar afectades cada vegada que la xarxa superi un cert llindar de carrega. Per 
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tal d’evitar això s’han d’introduir processos de QoS que donin prioritat al processament 
dels paquets de veu davant dels paquets convencionals de dades.  

En el nostre disseny farem que la telefonia IP arribi fins a l’usuari final (i no 
només es quedi en la comunicació entre centraletes), per això es necessari l’ús de 
telèfons IP i clients per a PC H.323. En una primera fase inicial (Xarxa Neutra versió 
Beta) s’instal·laran quatre telèfons VoIP, dos a l’Ajuntament i dos a Mas Fonollar per 
fer proves i testejar la qualitat de la comunicació. Un cop s’hagin superat les primeres 
incidències i dificultats inicials, es necessita fer la instal·lació d’una passarel·la de veu 
sobre IP que interconnecti la PABX (Ericsson MD110) situada a l’Ajuntament amb la 
xarxa de paquets, d’aquesta forma es podran realitzar comunicacions entre els telèfons 
convencionals (RTC) i els terminals de VoIP. L’accés a la xarxa telefònica conmutada 
es continuaria fent de la mateixa manera que fins ara, a través dels dos enllaços de 2MB 
amb la xarxa Ibercom. 

En fases posteriors, es pot adaptar les PABX del centre cívic Fondo amb un 
altre gateway de VoIP per tal que serveixi com a passarel·la de backup en cas de que 
fallés la que hi ha a l’Ajuntament. A la figura següent es pot veure un esquema sobre 
com serien les comunicacions corporatives a l’Ajuntament en el supòsit de que es 
migrés tot el sistema a veu sobre IP. 

A l’hora de fer comunicacions amb veu sobre IP no hem d’oblidar que els 
paquets viatjaran a través d’una xarxa pública i s’han de tenir en compte certs requisits 
de seguretat. Per aquesta raó, totes les trucades han d’anar encriptades. Las xarxes 
privades virtuals (VPN) poden ser utilitzades conjutament amb sistemes de veu sobre IP 
per oferir seguretat en les comunicacions entre dos centres. Parlarem més a fons de les 
solucions VPN en l’apartat de seguretat. 

Per veure possibles aplicacions (Vocal, Messenger, etc.) que es poden fer servir 
per tirar endavant el projecte de VoIP consultar el document “Middleware”. 
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FIgura 34. Esquema de la xarxa de veu  
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6.4.2.4 Hotspots 

Per tal de donar accés públic a la xarxa, a més de les aules de lliure accés, 
s’habilitaran Hotspots wireless distribuïts en llocs estratègics de la ciutat, a traves dels 
quals els usuaris podran connectar-se a la Xarxa Neutra. Per construir aquest Hotspots, 
s’han analitzat 4 alternatives possibles. 

• IEEE 802.11b. Funciona a la banda ISM de 2,4GHz i proporciona velocitats de 
fins a 11 Mbps. Actualment es l’estàndard més estes i els preus dels equips son 
molt baixos.  

 
• IEEE 802.11a. Funciona en la banda de 5GHz, i proporciona velocitats de fins a 

54 Mbps. Degut a la banda de freqüència en la que treballa, la senyal s’atenua 
molt ràpidament i l’àrea de cobertura es més petita que en el 802.11b. Com 
avantatge cal destacar que l’espectre de 5GHz està menys saturat y per tant més 
lliure d’interferències que la banda de 2,4GHz (utilitzat habitualment per altres 
aparells inalàmbrics). 
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• IEEE 802.11g. Es similar a 802.11a en quant a capacitat (54Mbps), però treballa 
a la banda de 2,4GHz al igual que el 802.11b. La majoria dels productes 802.11g 
mantenen compatibilitat amb els actuals 802.11b 
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Un cop vist això arribem a la conclusió de que 802.11g es la millor solució per 
tal de crear les zones wireless de la ciutat ja que combina l’alta velocitat del 802.11a i 
l’amplia cobertura i compatibilitat del 802.11b.  

Algunes estacions remotes tindran instal·lats un access point extern per a donar 
accés i mobilitat als usuaris. Els access points externs son més cars que els interns, i a 
més, encara no hi han access points externs que utilitzin 802.11g degut a que és una 
tecnologia molt nova. Això es pot solucionar fent servir un access point d’interiors i 
connectant una antena que vagi d’aquest fins a l’exterior. S’ha de tenir en comte que el 
cable coaxial utilitzat entre l’antena i l’access point ha de ser molt curt, ja que a aquesta  
freqüència la senyal s’atenua molt ràpidament. Una altra solució es fer servir access 
points amb 802.11b per als exteriors i els 802.11g exclusivament per a interiors.  

L’estructura genèrica de les zones wireless es la següent: 

DHCP i 
Control d’accés

Zona WirelessXarxa Neutra

AP outdoor

AP indoor

 

Figura 36. Estructura de les zones wireless 

El control d’accés dels usuaris que es connecten als access points pot realitzar 
mitjançant l’eina NoCatAuth. Quan un usuari es connecti a la Xarxa Neutra via access 
point, la primera informació que li apareixerà serà un front-end d’autentificació 
(NoCatAuth) que li demanarà unes credencials (login i password). Aquesta 
autentificació serà independent a la dels ISPs; per tant, si un usuari vol sortir a Internet 
tindrà que tornar a autentificar-se (amb un altre login i passwood) al front-end de l’ISP. 

NoCatAuth [78] es un software de codi obert i lliure distribució que s’encarrega 
de fer el control d’accés habilitant i deshabilitant adreces IP en un firewall. Entre les 
seves característiques principals destaquen: 
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• Permet personalitzar totalment la plana inicial d’autentificació. 
• Pot extreure informació dels usuaris d’un servidor d’autentificació extern 

(Radius, ...). 
• Permet fer autentificació per Login i Password o per adreces MAC. 
• Es vàlid per a tot tipus d’access point. 
• Permet marcar paquets per oferir QoS. 
• Permet fer desconnexions dels usuaris cada cert temps (timeouts) obligant a que 

es tornin a autentificar, augmentant així la seguretat. 

Gràcies a que el software NoCatAuth ja implementa mecanismes de control 
d’accés i de qualitat de servei podem adquirir access points de més baixa gamma 
descartant així els costosos equips que implementen serveis de control propis. En la 
taula següent mostrem el cost dels equips proposats per als Hotspots de la Xarxa Neutra.  

Fabricant 802.11b Indoor 802.11b Outdoor 802.11g Indoor 802.11g Outdoor 
D-link DWL-900AP    

100 € 
DWL-1700AP    
1000 € 

DWL-2000AP      
140 € 

N/A 

Linksys WAP11             
100 € 

N/A WAP54G             
140 € 

N/A 

Proxim Orinoco AP-200 
180 € 

N/A Orinoco AP-2000b/g  
200 € 

N/A 

Buffalo WLA-L11G 
100 € 

N/A WLA-G54 
140 € 

N/A 

Taula 26. Equips proposats per als Hotspots 

6.4.2.5 Intel·ligència i Qualitat de la Xarxa 

Per suportar aplicacions que consumeixen grans amples de banda no només es 
necessari dotar la xarxa amb més capacitat implementant Gigabit Ethernet, sinó que a 
més, cal afegir determinats nivells de intel·ligència que permetin controlar els tràfics i 
donin una prioritat més alta a aquelles aplicacions que ho requereixin. A la Xarxa 
Neutra hem identificat dos tipus de tràfic: 

• IP d’alta prioritat per paquets de veu sobre IP 
• IP de baixa prioritat per a la resta de paquets de dades 

Per tal de donar prioritat a les comunicacions de veu, es poden utilitzar dos 
mètodes: 

• Per identificació de VLAN (a nivell 2 de la capa OSI). Aquesta solució 
consisteix en crear subxarxes (VLANs) prioritzades. Tot el tràfic que es generi 
des d’aquestes subxarxes serà considerat com d’alta prioritat i serà processat 
amb molta més velocitat pels routers que la resta del tràfic. 

• Per Diffserv (a nivell 3 de la capa OSI). Consisteix en marcar el byte (camp 
TOS) Diffserv (servei diferenciat) de la capçalera IP dels paquets de veu. Els 
routers identifiquen els paquets marcats i els classifiquen en classes amb 
diferents prioritats (AF, EF o BE), fent un tractament específic per a cadascuna 
d’elles. 
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Altres punts a tenir en compte per fer que la Xarxa Neutra sigui una xarxa amb 
QoS son: 

• Es recomana que les sub-xarxes que es connecten al backbone siguin de 
velocitat inferior a aquest per poder garantir la QoS. En el cas de no complir 
aquesta condició podria donar-se el cas de que una sub-xarxa saturés tot el 
backbone. 

• Assegurar que tots els dispositius de la xarxa puguin suportar qualitat de servei 
(Diffserv o Intserv). La sola existència d’un tram del camí que no suporti QoS 
pot produir colls d’ampolla. 

• Comprovar que tots els dispositius amb qualitat de servei son configurats de 
igual manera. En cas contrari, el mateix tràfic podria estar prioritzat en uns trams 
i en altres no. 

• Escollir routers (nivell 3) i commutadors (nivell 2) basats en hardware que 
suporti esquemes de marcació de paquets DSCP i 802.1p. 

• Assegurar que els conmutadors tinguin més d’una cua de tràfic per cada port 
(per a les diferents classes), en cas contrari no es podran prioritzar les dades. Dos 
cues o més son suficients. 

Per garantir la QoS es molt important que el sistema estigui correctament 
dimensionat, per aquesta raó es necessari conèixer quins seran els requeriments de 
velocitat pels serveis que volem oferir fent el supòsit d’un nombre elevat d’usuaris. 

 
Servei 

 
Velocitat 

Estimació del 
nombre d’usuaris 

simultanis 

 
Total 

Visualització de 
pàgines Web 

20Kbps 200 4Mbps 

64kbps (G.711) 120 8Mbps 
32Kbps (G.721) 120 4Mbps 

Veu sobre Ip  

16Kbps(G.726, 
G.727, G.728) 

120 2Mbps 

384Kbps (H.323) 50 2Mbps Vídeoconferència 
768Kbps(H.323) 50 4Mbps 

   2Mbps (MPEG-1) 100 200Mbps Vídeo sota 
demanda 750Kbps(MPEG-4) 100 75Mbps 

15Mbps (MPEG-2) 1 (Streaming) 15Mbps Serveis  de 
distribuició 750Kbps (MPEG-4) 1 (Streaming) 750Kbps 

Taula 27. Requeriments de velocitat dels serveis 

Amb les dades de la taula anterior, arribem a la conclusió de que la xarxa 
Gigabit Ethernet té capacitat suficient per donar serveis multimèdia a gran quantitat 
d’usuaris amb les limitacions esperades en el cas de vídeo d’alta definició. 

A la Xarxa Neutra versió Beta, els serveis web i de vídeo estaran allotjats al 
mateix servidor i per aquesta raó serà necessari instal·lar-li una tarja de xarxa Gigabit 
Ethernet per atendre de forma satisfactòria les peticions del molts usuaris simultanis.  
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6.4.2.6 Planificació d’Adreces IP 

En aquest apartat mostrarem quina ha de ser la política a seguir per fer les 
assignacions d’adreces IP per a tots els elements de la xarxa. Per tal de garantir una fàcil 
escalabilitat de la xarxa, les IP’s dels terminals seran dinàmiques i seran assignades 
automàticament per un servidor DHCP. 

Cada subxarxa que es connecti al backbone tindrà el seu propi servidor DHCP 
per contestar a les peticions dels terminals. No hi haurà cap terminal que es connecti 
directament al backbone, ja que això faria necessari la instal·lació d’un servidor DHCP 
al propi backbone, propiciant l’aparició de broadcast que ralentitzaria el rendiment 
general.  

S’utilitzaran adreces IP privades juntament amb un nombre petit d’adreces 
públiques per als els servidors (ja que aquests tenen que ser visibles des d’Internet). Els 
servidors disposaran de dues targetes de xarxa: una amb IP privada per les connexions 
que es realitzin des de la Xarxa Neutra i una altra amb IP pública per a les connexions 
des d’Internet. 

Escollirem adreces privades del tipus B, 192.168.X.X, creant subàrees 
adequades per a la gestió de la xarxa. Aquestes subàrees es crearan com VLAN’s 
(dividim una mateixa xarxa física en varies subxarxes lògiques), creant dominis de 
col·lisió petits. Es crearan VLAN’s per distingir diferents subxarxes, però també 
s’utilitzaran per distingir els terminals de veu sobre IP i poder donar-lis prioritat 
(VLAN’s prioritzades). 

Als terminals de les aules de lliure accés i dels centres municipals se’ls hi 
assignaran unes IP’s dintre d’un rang determinat, les quals estaran configurades 
prèviament als firewalls dels ISPs per tal de que tinguin habilitada la sortida cap a 
Internet. 

Els usuaris dels Hotspots tindran un rang d’adreces diferents als anteriors, i els 
ISPs només habilitaran la sortida pel seu firewall (cap a Internet) a aquelles IPs que 
estiguin presents a les taules del firewall (que seran aquelles que s’hagin logonejat 
correctament al servidor d’autentificació de l’ISP).  

 

 

 

 146



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

6.4.2.7 Autentificació, Autorització i Accounting 

L’autentificació, l’autorització i l’accounting (AAA) serà el sistema que 
utilitzarem per crear un model de control d’accés simple i escalable.  

• Autentificació es el procés de verificar la identitat de l’usuari. A la Xarxa Neutra 
es realitzarà comparant les credencials que doni l’usuari (Login i Password) amb 
les que hi haurà gravades en una base de dades. També es poden utilitzar les 
adreces MAC com a credencials del usuari per tal de donar més seguretat a 
l’autentificació, però això te l’inconvenient de que l’usuari sempre tindria que 
connectar-se des del mateix terminal. 

• Autorització es el procés d’acceptar o refusar l’accés d’un usuari a un recurs. Es 
important veure la diferencia que hi ha entre autentificació i autorització. Un 
exemple d’autorització es el sistema d’arxius de Unix. A Unix un usuari pot 
llegir, escriure o executar arxius segons uns permisos particulars que depenen 
dels privilegis de l’usuari. 

• Accounting es el procés de recollir informació sobre els usos que fa l’usuari de la 
xarxa per després poder imposar serveis de tarificació, treure estadístiques sobre 
ús de recursos, fer auditories, etc... 

Alguns dels protocols més comuns per realitzar el servidor d’AAA son: 

• Radius. Proporciona els serveis d’autentificació, autorització i accounting. 
L’usuari envia el seu nom i password a un NAS (Network Access Server) el 
qual accepta o denega l’accés als serveis després d’intercanviar informació de 
configuració amb un servidor RADIUS. Només s’encriptan els passwords però 
l’intercanvi de missatges RADIUS pot millorar en seguretat amb l’ús de 
Kerberos v5. RADIUS fa servir UDP com protocol de transmissió i per tant no 
dona suport de control de flux, control de congestió o distinció entre problemes 
de xarxa o servidor. 

• Diameter  millora la dimensió dels atributs i la seguretat extrem-extrem, fa 
servir TCP (va bé si el NAS necessita canviar a un servidor alternatiu 
d’auntentificació) i es pot estendre per donar suport a noves tecnologies d’accés. 

• Tacacs+ es un altre protocol que proporciona els serveis d’autentificació, 
autorització i accounting; encripta tot el paquet de dades, fa servir TCP per 
implementar transferències fiables i separa autentificació i autorització facilitant 
l’ús de l’auntentificador de Kerberos juntament amb l’autoritzador TACACS+. 

• Kerberos es un sistema d’autentificació d’usuaris i serveis, no proporciona els 
serveis d’autorització o accounting. 

A la Xarxa Neutra hi haurà quatre tipus d’autentificació amb diferents nivells 
de seguretat cadascuna: 

• Autentificació per accedir als Hotspots. Està encriptada amb el protocol WEP 
(Wired Equivalent Protocol) utilitzat pels equips 802.11. Quan un usuari es 
connecta a l’access point, el DCHP li assigna una adreça IP i posteriorment es 
redirigit automàticament cap a una plana web d’identificació d’usuaris. 
NoCatAuth envia les credencials de l’usuari cap al servidor d’autentificació 
d’usuaris de la Xarxa Neutra (AAA) i és aquest qui decideix si l’usuari pot 
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entrar o no. En cas afirmatiu, el firewall de NoCatAuth habilita la IP del 
terminal en les seves taules (s’obre la porta) i l’usuari pot navegar lliurement per 
la Xarxa Neutra. En cas que l’usuari no s’autentifiqui correctament, el firewall 
queda tancat i redirigirà contínuament totes les seves peticions a la plana 
d’autentificació fins que la validació sigui correcta. 

• Autentificació per accedir als serveis de Xarxa Neutra. Es la que permetrà 
accedir a la zona privada de tots els serveis de la xarxa (Gramenautes, CCV, ...). 
El servidor d’autentificació d’usuaris de la Xarxa Neutra (AAA) rebrà les dades 
de l’usuari encriptades amb el protocol SSL, identificarà quin tipus d’usuari és 
(Gramenauta, botiguer del CCV, ...) i li donarà els permisos necessaris per poder 
realitzar determinades accions a la seva zona personal. 

• Autentificació per sortir a Internet. Aquesta autentificació s’encriptarà amb el 
protocol SSL i es farà contra el servidor d’autentificació propi de cada ISP (no 
gestionat per la Xarxa Neutra). En cas que un usuari vulgui sortir a Internet, te 
que anar a un front-end web per escollir ISP. L’usuari serà redirigit cap al 
servidor d’autentificació del ISP escollit, on introduirà les seves credencials. En 
cas de ser correctes, l’ISP li donarà una IP seva i li obrirà el pas de tràfic a través 
del seu firewall.  

• Per accedir a la LAN municipal. Qualsevol empleat que vulgui treballar 
remotament amb la LAN municipal ha de crear un túnel VPN per garantir la 
integritat de les dades. Per crear aquest túnel, l’usuari s’ha d’autentificar 
prèviament com a empleat municipal en el servidor AAA de la Xarxa Neutra. 
Les dades de l’autentificació estaran protegides per SSL. 

Un cop vistes les autentificacions possibles, anem a enumerar els possibles 
tipus d’usuaris que hi hauran definits a la base de dades del servidor d’autentificació de 
la Xarxa Neutra: 

• Usuari Guest: disposa de credencials per accedir a la Xarxa Neutra via access 
point.  

• Usuari Generador de Continguts. Disposa de credencials per accedir a la zona 
privada dels serveis de Xarxa Neutra. De moment podem distingir dos tipus, 
encara que en un futur podria haver-hi més: 

o Gramenauta 
o Botiguer del CCV 

• Usuari Funcionari: Disposa de credencials per establir una sessió VPN amb la 
LAN municipal i treballar remotament. 

6.4.2.8 Servidors  

En aquest apartat analitzarem com s’han d’implementar els servidors de la 
Xarxa Neutra que estaran destinats a allotjar tots els serveis que es volen posar a 
disposició dels ciutadans.  

Hardware 

Es proposa per als servidors de la Xarxa Neutra una arquitectura escalable, que 
pugui anar ampliant-se fàcilment a mesura que augmentin el nombre persones que 
utilitzen els serveis. L’evolució es podria dividir en tres fases: 
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• En una primera fase (Xarxa Neutra versió beta) una única màquina 
desenvoluparia totes les tasques: servidor web, servidor d’aplicacions i bases de 
dades. Els discos d’aquesta màquina han de ser SCSI per tal d’optimitzar la 
velocitat d’accés a la informació. 

 

Peticions 
usuaris

Servidor 
WEB

Servidor 
aplicacions BBDD

Servidor #1

Figura 37. Estructura del servidor en una única màquina. 
 

• En la segona fase, la base de dades s’allotjaria en un altre servidor interconnectat 
al primer, així cada maquina es pot ocupar d’una tasca més específica 
incrementant d’aquesta manera el rendiment global del sistema. 

 
 

 

Peticions 
usuaris

Servidor 
WEB

Servidor 
aplicacions BBDD

Servidor #1 Servidor #2

Figura 38. Estructura del servidor distribuïda en dues màquines. 
 
• En l’ultima fase es duplicaria tota la estructura anterior per tal de donar fiabilitat 

al sistema. Un balancejador de carrega distribuiria les peticions aleatoriament a 
un dels dos servidors frontals, així es descarrega més la feina de cada màquina i 
es podria donar servei a un nombre molt més elevat d’usuaris. En cas de que 
fallés un dels servidors, el balancejador enviaria totes les peticions cap a l’altre i 
així no es deixaria de donar servei en cap moment. 
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Peticions 
usuaris

Servidor 
WEB

Servidor 
aplicacions BBDD

Servidor #1 Servidor #2

Servidor 
WEB

Servidor 
aplicacions BBDD

Servidor #3 Servidor #4

Balancejador
de   

carrega

 
Figura 39. Estructura de servidor tolerant a fallides. 

 
Software 

El sistema operatiu de tots els servidors de la Xarxa Neutra serà Linux. 
Actualment la gran majoria de servidors webs que hi ha a Internet son Linux o Unix ja 
que son les plataformes que proporcionen major fiabilitat i que millor aprofiten el 
rendiment dels servidors, ja que estan dissenyats per funcionar a Internet. La distribució 
podria ser Red Hat Enterprise ES ja que es la més potent per al tipus de servidor que 
hem escollit i te darrera el suport d’una important companyia per mantenir el producte i 
resoldre possibles bugs.  

En quant al software que incorporaran els servidors també serà sofware lliure. 

• Com a servidor web s’utilitzarà Apache versió 2.0. Apache es el servidor web 
per excelencia de Linux i està present al 62% dels servidors d’Internet. Apache 
permet el desenvolupament d’aplicacions en el llenguatge Java i incorpora 
mecanismes per convertir-lo en servidor segur amb el protocol SSL. 

• El servidor d’aplicacions serà Tomcat 5 Servlet/JSP container. Tomcat es un 
servidor d’aplicaions per Apache i esta optimitzat per programació en Java. 
Tomcat 5 implementa les especificacions Servlet 2.4 i JavaServer Pages 2.0 de 
la Java Community Process, i inclou diverses caracteristiques adicionals que el 
fan una plataforma molt útil pel desenvolupament d’aplicacions i serveis web.  
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• Les bases de dades seran MySQL Database server juntament amb el connector 
MySQL Connector/J per a plataformes Java Type IV JDBC™, amb suport per a 
API’s JDBC-3.0. En cas de que sigui necessari fer connexions amb altres 
aplicacions (per exemple amb les bases de dades Microsoft SQL Server de 
l’ajuntament) MySQL també incorpora el connector MySQL/ODBC que fa 
d’inferficie amb altres plataformes ODBC.    

En aquests servidors també s’implanataran les aplicacions necesaries per fer 
retransmisions multimèdia: servidor de vídeo utilitzant MPEG4 o retransmisións 
d’àudio utilitzant codificacions Vorbis i MP3 (per a més detalls sobre les retransmisions 
multimedia veure el document Middleware). Un cop instal·lats els serveis multimèdia es 
podran realitzar les següents activitats: 

• Retransmissions en directe d’espais radiofònics. Des dels diferents centres cívics 
es poden retransmetre programes de ràdio diaris que fomentin la participació 
dels ciutadans. En els horaris en que no es facin aquestes emissions, el servidor 
es pot connectar a Ràdio Santa Coloma (que actualment no emet via Internet) o a 
qualsevol altre emissora per tal de que estigui retransmeten les 24 hores. 

• Retransmissions en directe dels plens municipals. 
• Retransmissions d’aconteixements rellevants que es realitzin a la ciutat 
• Posar vídeos promocionals de la ciutat a la disposició dels Internautes. 

6.4.3 Punts Connectats 

En el treball de camp s’ha portat a terme un estudi de diferents punts de la ciutat 
que es podrien connectar a la Xarxa Neutra. Actualment no es possible arribar a totes les 
seus amb la infrastructura pròpia que disposa l’Ajuntament. Es per això que el 
desplegament de xarxa es farà de forma lenta i progressiva, connectant cada vegada més 
centres  de manera coordinada amb plans urbanístics executats a la ciutat. Només 
d’aquesta manera s’aconsegueix reduir al màxim la despesa en obra civil i 
infrastructura. 

Sempre que sigui possible es prioritzarà connectar els diferents punts al 
backbone de la xarxa amb derivacions de fibra òptica i s’utilitzarà el wireless com 
tecnologia de connexió al backbone només en casos on els paràmetres de visió directa i 
distància siguin favorables. La tecnologia 802.11 es farà servir per donar accés mòbil 
als usuaris de la Xarxa Neutra tant en entorns indoor com outdoor via access points 
connectats després via cable al backbone. Per poder donar sortida a Internet al districte 
III (barris Singuerlín, Les Oliveres, Can Franquesa) on no arriba la fibra òptica es pot 
aprofitar la geografia de la ciutat per instal·lar un punt d’accés wireless a la Xarxa 
Neutra (Punt Charly) que es podria ubicar al dipòsit d’aigües o bé a la Torre Charly 
depenent de Bombers. 
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El quadre següent conté la relació de punts que podrien formar part de la futura 
Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet i la forma en que es connectaran. 

Centre Connexió centre Connexió Usuaris 
Zona Wireless Plaça de la Vila 
Ajuntament Fibra connectada al backbone LAN Fast Ethernet 

 
Plaça de la Vila Hotspot outdoor connectat via 

cable a la Xarxa 
Amb targetes wireless a dos 
Hotspots outdoor  
 

Biblioteca central 1) Per Internet via ADSL 
(Existent) 
2) Derivació de fibra òptica al 
backbone (Carrer Sant Carles) 
 

LAN Fast Ethernet (ordinadors 
fixes) 
 
Amb targetes wireless connexió 
al Hotspot indoor (un a cada 
planta) 
 

Zona Wireless Can Peixauet 
Biblioteca Can peixauet Fibra optica al backbone 

(Avinguda de la Generalitat) 
 

LAN Fast Ethernet (ordinadors 
fixes) 
 
Amb targetes wireless connexió 
al Hotspot indoor (al soterrani) 
 

Exteriors Can Peixauet 
(col.legis i parc) 

Hotspot Outdoor connectat via 
cable a la Xarxa  
 

Amb targetes wireless a 
Hotspots outdoor: Jardins 
Balandrau, el Parc de Can 
Peixauet i el pati del IES Can 
Peixauet 
 

Centre d’empreses de Can 
Peixauet 

1) Fibra òptica al backbone 
(derivació des de Avinguda 
Santa Coloma) 
2) Wireless des de la biblioteca 
Can Peixauet 
 

LAN Fast Ethernet 

Torre Balldovina 1) Fibra òptica al backbone 
(derivació Avinguda de Santa 
Coloma) 
2) Wireless des de la torre de 
la biblioteca 
 
 

LAN Fast Ethernet (Sala interior) 
 
 
Amb targetes wireless connexió 
al Hotspot outdoor que cobreix la 
Plaça Pau Casals  

Centre cívic Raval Connexió Wireless des de la 
torre de la Biblioteca Can 
Peixauet fins al terrat del 
Centre Cívic 
 

LAN Fast Ethernet 
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Policia Fibra òptica corporativa 
 

LAN Fast Ethernet 

Zona wireless Puig Castellar 
Urbanisme Fibra òptica corporativa 

 
LAN Fast Ethernet 

Zona sud Parc Europa Hotspot Outdoor connectat via 
cable a la Xarxa (edifici 
d’Urbanisme) 
 

Amb targetes wireless connexió 
amb l’access point outdoor 
d’Urbanisme 
 

IES Puig Castellar 1) Enllaç wireless amb el Punt 
Charly des de el terrat de 
l’institut 
2) Per Internet via ADSL  
 

LAN Fast Ethernet 

Jardins Josep Moragues Hotspot outdoor via cable a la 
Xarxa (edifici IES Puig 
Castellar) 
 

Amb targetes wireless connexió 
amb l’access point outdoor del 
IES PuigCastellar 

Biblioteca Singuerlín Per Internet via ADSL 
connexió a la Xarxa Neutra 
 
 

LAN Fast Ethernet (ordinadors 
fixes) 
 
Amb targetes wireless connexió 
al Hotspot indoor 
 

Centre Cívic Singuerlín 1) Per Internet via ADSL 
2) Derivació fibra òptica al 
backbone (des de Mercat de 
Singuerlín) 
3) Enllaç wireless amb el Punt 
Charly des de el terrat de 
l’edifici 
 

LAN Fast Ethernet 

Ensenyament 1) Enllaç wireless amb el Punt 
Charly 
2) Derivació fibra òptica al 
backbone (des de Mercat de 
Singuerlín) 
 

LAN Fast Ethernet 

Zona Wireless Can Mariner (Acces point outdoor instal·lat per donar cobertura a la Plaça 
Xavier Valls del centre cívic) 
Can Mariner 1) Derivació al backbone de 

fibra òptica (clavegueram 
carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer) 
2) Enllaç wireless amb el Punt 
Charly 
 

LAN Fast Ethernet 
 
Hotspot outdoor per cobrir la 
plaça exterior del Centre Cívic 
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Zona wireless Fondo 
Centre Cívic Fondo 1) Derivació al backbone de 

fibra òptica (clavegueram 
carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer o derivació de fibra 
òptica des de la parada metro 
de Fondo) 
2) Enllaç wireless amb La 
Bastida 
 

LAN Fast Ethernet 

Rellotge XXI 1) Via ADSL 
2) Derivació al backbone de 
fibra òptica (clavegueram 
carrer Mossèn Jacint 
Verdaguer) 
 

LAN Fast Ethernet 

Plaça nova Fondo Derivació al backbone de fibra 
òptica (parada de metro Fondo 
o clavegueram carrer Mossèn 
Jacint Verdaguer) 
 

Hotspot outdoor  

Altres punts 
CIBA Fibra òptica al backbone 

(carrer Llorenç Serra) 
 

LAN Fast Ethernet 

Centre Empreses Bosc 
Llarg  

Enllaç wireless amb el Punt 
Charly (Torre d’aigües) 
 

LAN Fast Ethernet 

IME 1) Via ADSL 
2) Enllaç wireless amb La 
Bastida 
 

LAN Fast Ethernet 

Can xiquet Fibra òptica al backbone 
(parada metro de la Plaça de 
l’Església) 
 

LAN Fast Ethernet 

Gramepark 
 
 

Fibra òptica al backbone 
(parada metro Fondo) 

LAN Fast Ethernet 

Punt Charly Enllaç punt-multipunt amb: Ajuntament, Ensenyament, IES Puig 
Castellar, Centre d’Empreses Bosc Llarg. 
Es connecta a la Xarxa Neutra amb un enllaç wireless amb 
l’Ajuntament o amb el Mas Fonollar 

Taula 28. Punts de la Xarxa Neutra i alternatives de connexió 
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Figura 40. Mapa de Santa Coloma amb tots els punts  
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6.4.4 Seguretat 

A continuació detallarem un pla de seguretat que ens servirà tant per protegir la 
confidencialitat de les dades com per garantir la fiabilitat de tot el sistema  

6.4.4.1 Mecanismes de Seguretat Físics (Fiabilitat) 

Entre els mecanismes físics cal mencionar l’ús de SAIs (sistemes d’alimentació 
ininterrompuda), bateries, generadors, reguladors, etc... per protegir els elements 
principals de la xarxa davant de problemes elèctrics.  

Respecte a la seguretat de les dades emmagatzemades es fa necessària la 
creació periòdica de copies de seguretat de la informació que contenen tots els 
servidors. Tots els discos que tenen els servidors estan duplicats per tal de que es puguin 
fer copies de seguretat de forma periòdica. Aquest procés es pot realitzar diàriament en 
les hores de menys utilització del servidor (per exemple a la matinada) amb eines 
software que automatitzin tot el procés d’una forma molt senzilla.  

Es podria donar el cas de que els dos discos del servidor (principal i backup) 
fallessin a la vegada. En aquest supòsit, es perdria de forma irremeiable tota la 
informació dels usuaris. Per evitar això es fa necessari establir un mecanisme que faci 
un altra copia de seguretat sobre un suport magnètic (cintes de dades digitals). Aquest 
procés s’ha de realitzar amb menys freqüència que l’anterior, ja que només servirà com 
a solució en cas d’incidències molt greus. 

6.4.4.2 Mecanismes de Seguretat Lògics 

La Xarxa Neutra es una xarxa pública, per la qual circularan moltes dades que 
generalment no necessitaran ser encriptades, però hi ha casos puntuals en el que sí es fa 
imprescindible algun mecanisme de xifrat de dades (per exemple quan s’envien dades 
personals, logins, passwords, ...). La seguretat d’aquestes dades es farà utilitzant el 
protocol SSL (Secure Socket Layer). 

SSL assegura que la informació transmesa entre el client i el servidor no pogui 
ser capturada ni manipulada. El protocol SSL esta dissenyat per permetre 
confidencialitat i autentificació a Internet i es el que actualment més utilitzen les 
aplicacions crítiques (sector de banca, comerç electrònic, ...). Opera com una capa 
addicional sobre la família de protocols TCP/IP i sobre les aplicacions. Proporciona un 
canal segur amb tres propietats bàsiques: 

• Canal privat: tots el missatges son encriptats després d’una negociació inicial 
coneguda com Handshake SSL durant el qual es defineix una clau secreta fent 
servir criptografia simètrica com DES o RC4. 
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• Canal autentificat: el servidor del extrem de la comunicació sempre es 
autentificat mentre que el client es autentificat opcionalment. Per autentificar els 
extrems es fan servir sistemes com RSA o DSS. 

• Canal fiable: el transport del missatge es fa amb un codi de autentificació del 
missatge o MAC (Message Autentification Code) que comprova la integritat del 
mateix per evitar que el seu contingut sigui modificat durant el transport. Per fer 
això fa servir funcions Hash segures com SHA o MD5. 

De cara a protegir els servidors i les zones crítiques de la xarxa s’utilitzaran 
firewalls. Els firewall son excel·lents eines per aïllar entre sí y del exterior zones amb 
diferent nivell de responsabilitat, coneixement i valor. Un firewall es un conjunt de 
components hardware (router y/o ordinador) amb un software apropiat que ens permet 
centrar les decisions de seguretat del nostre sistema. La seva funció principal es la de 
examinar els paquets per decidir l’acció a realitzar (modificar, descartar o acceptar el 
paquet), d’aquesta forma podem restringir l’accés a certes zones i evitar possibles atacs. 

6.4.4.3 Seguretat Corporativa 

Una de les parts més importants del disseny de la Xarxa Neutra es la de garantir 
la seguretat de totes les dades que puguin generar els usuaris de l’Administració. A la 
Xarxa Neutra serà possible que qualsevol empleat municipal pugui connectar-se a la 
xarxa corporativa de l’Ajuntament des de qualsevol lloc de la ciutat que estigui 
connectat a la Xarxa Neutra. 

Per garantir aquesta seguretat s’utilitzarà xarxes privades virtuals (VPN), que 
consisteix en encriptar la informació mitjançant IPSEC i els protocols de túnel 
PPTP/L2TP. L’ús d’aquesta tecnologia fa necessari ubicar un servidor a l’Ajuntament 
que creï els túnels i un software VPN que ha de tenir l’empleat municipal al seu PC. 

La seqüència de passos per establir una connexió segura amb l’ajuntament seria 
la següent: 

• L’empleat es connecta a la Xarxa Neutra (des del seu ordinador portàtil, des 
d’un centre cívic, ...) 

• Arrenca el software VPN, qui li demanarà un usuari i una contrasenya. Aquestes 
dades s’envien protegides amb SSL cap al servidor d’autentificació de la Xarxa 
Neutra. 

• El servidor d’autentificació comprova l’usuari i en cas de ser un usuari vàlid, 
envia una petició al servidor de túnels per que creï un túnel fins aquell usuari. 
També envia una avís al firewall indicant-li que deixi passar els paquets 
provinents d’aquell usuari (el firewall el distingeix a partir de l’adreça MAC) 

• L’usuari ja pot connectar-se a les aplicacions que hi han disponibles a 
l’Ajuntament: Terminal Server, PSE, ... 
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Xarxa corporativa

Xarxa Neutra

Ajuntament

Tunels 
VPN

Firewall

AutentificacióTerminal amb 
software VPN

 

Figura 41. Seguretat amb VPN 

Aquesta política d’utilitzar connexions amb VPN s’ha de fer servir tant per a 
l’accés a la LAN municipal com per a les comunicacions de veu sobre IP corporatives.  

6.4.4.4 Possibles Atacs a la Xarxa 

La Xarxa Neutra, pel fet de ser pública es susceptible al diversos atacs. A 
continuació detallarem els més importants: 

• Hijacking La Xarxa Neutra no està protegida contra hijacking i per tant es 
possible suplantar un usuari fent un spoofing de las seves adreces IP i/o MAC. 
De totes formes, cap usuari podrà beneficiares d’una activitat d’aquest tipus ja 
que provoca la cancel·lació de les dos sessions TCP degut a col·lisions entre 
MACs 

• Denial of service (DoS). Els atacs de negació de servei es produeixen quan un 
usuari envia gran quantitat de dades a la xarxa per provocar una sobrecàrrega del 
sistema. Com la Xarxa Neutra es d’accés públic, es difícil preveure atacs 
d’aquest tipus; per minimitzar el seu efecte el backbone de la xarxa es de gran 
capacitat (GigabitEthernet). Per altra banda, les xarxes d’accés tenen capacitat 
de Fast Ethernet com a màxim per la qual cosa un atac d’aquestes 
característiques pot bloquejar una de les subxarxes, però improbablement podria 
saturar tot el backbone. 
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6.4.5 Normativa  

La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions (CMT) està regulant les 
xarxes Wi-Fi inalàmbriques que es despleguen a Espanya. La CMT ha acordat en la 
seva resolució RO 2003/622 [42] que els ajuntaments no poden oferir accés gratuït a 
Internet en aquest tipus de xarxes  perquè podria “produir distorsions a la lliure 
competència en el servei d’accés a Internet i a la explotació de la xarxa pública de 
telecomunicacions”. 

La llei 11/1998 del 24 d’abril (Llei General de Telecomunicacions) i en 
particular les dues ordres ministerials del 22 de setembre de 1998 (Ordre de Llicencies i 
Ordre d’Autoritzacions) estableixen la necessita d’obtenir llicencies individuals per 
oferir serveis a les xarxes de telecomunicacions públiques: 

• Llicència de tipus A1: Necessària per a la prestació del servei telefònic fix 
disponible al públic. (Sense necessitat d’establir o explotar una xarxa pública 
telefònica fixa) 

• Llicència de tipus A2: Necessària per a la prestació del servi telefònic mòbil 
disponible al públic. (Sense necessitat d’establir o explotar una xarxa pública 
telefònica mòbil) 

• Llicència de tipus B1: Necessària per a la prestació del servei telefònic fix 
disponible al públic, mitjançant l’establiment d’una xarxa pública telefònica 
fixa. 

• Llicència de tipus B2: Necessària per a la prestació del servei telefònic fix 
disponible al públic, mitjançant l’establiment d’una xarxa pública telefònica 
mòbil. 

• Llicència de tipus C1: Necessària per a l’establiment o explotació d’una xarxa 
pública fixa (que no impliqui necessàriament l’ús del domini públic 
radioelèctric) sense que el seu titular pugui prestar el servei telefònic disponible 
al públic. 

• Llicència de tipus C2: Necessària per a l’establiment o explotació d’una xarxa 
pública que impliqui necessàriament l’ús del domini públic radioelèctric sense 
que el seu titular pugui prestar el servei telefònic disponible al públic. 

La Xarxa Neutra no oferirà serveis de telefonia oberts al públic, per això es farà 
necessària la obtenció d’una llicencia de tipus C. En concret, la CMT estableix que les 
corporacions municipals estan obligades a obtenir una llicencia de tipus C2 per la xarxa 
inalàmbrica i una altra general de tipus C si proporcionen també accés a Internet de 
forma gratuïta (en el nostre cas, aquest últim títol no seria necessari ja que es l’ISP qui 
en última instància proporciona la connexió a Internet). 

L’ús de les bandes de freqüències radioelèctriques de 2,4 GHz a una velocitat 
d’11 Mbps, amb una cobertura d’entre 2 i 7 Km aproximadament i una potència 
d’emissió de les estacions d’entre 7 i 18 dBm, s’adequa a les previsions de la nota 
d’utilització nacional UN – 85 del Quadre Nacional de Freqüències per a sistemes de 
telecomunicacions de baixa potència en exteriors de curt abast. Per aquesta raó, l’ús del 
domini públic radioelèctric té la consideració d’us comú no requerint de cap tipus de 
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llicència al respecte. No obstant, s’ha de tenir en compte que les característiques 
radioelèctriques dels equips que s’utilitzin han d’ajustar-se a les especificacions ETSI 
ETS 300 328, ETS 300 440 o be a l’estàndard específic, si es dona el cas. 

Per obtenir més informació sobre l’ús del wireless a les administracions 
públiques podeu consultar els links de la secció “Normativa” en l’apartat de 
bibliografia.  

6.5 Gestió de la xarxa i els serveis 

Es important explotar la xarxa oberta de la manera més eficient possible fent 
que els serveis arribin als usuaris  sense que aquests se’n adonin de la tecnologia 
utilitzada. Això implica un model de gestió de la xarxa i els serveis amb una bona 
planificació de les necessitats, els requeriments, els recursos humans i els materials.  

Es planteja un model d’administració de la Xarxa Neutra centralitzat i controlat 
via remota amb eines de supervisió i gestió adequades.  La gestió remota de la xarxa ens 
permetrà: 

• Solucionar problemes agafant el control remot dels ordinadors i evitant 
desplaçaments del personal tècnic 

• Instal·lar software sense la necessitat de situar-se físicament davant les màquines 
• Portar un inventari del software instal·lat a la Xarxa Neutra i monitoritzar l’estat 

de les diferents màquines 

Per raons de seguretat només es permetrà el control remot des de màquines 
situades al Site 1 (centre neuràlgic) de la Xarxa Neutra i per un grup reduït 
d’administradors. 

Virtual Network Computing (VNC) es un software que ens permetrà controlar 
remotament els diferents servidors instal·lats a la Xarxa Neutra. VNC es compatible 
amb Linux (interfaz de configuració en mode text) i Windows (interfaz de configuració 
gràfica). 

VNC te una estructura client/servidor que permet accedir remotament a sessions 
X-Windows i és software lliure amb llicència GPL; la distribució original de VNC es 
pot aconseguir a l’adreça web [82]. 

Una versió millorada de VNC es TightVNC, optimitzada per connexions lentes 
ja que comprimeix el tràfic amb algoritmes propis; a més d’optimitzacions de 
compressió, TightVNC també inclou altre millores i optimitzacions compatibles amb el 
VNC estàndard. 
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Entre alguna de les característiques de TightVNC estan:  

Moviment local del cursor Els moviments del cursor no generen una actualització de la 
pantalla sinó que aquest és processat localment pel visor 

Algoritmes eficients de 
compressió 

L’algoritme de compressió Tight està optimitzat per 
connexions lentes i genera molt menys tràfic que la 
compressió tradicional de VNC 

Nivell de compressió 
configurable 

Pot escollir el ratio de compressió depenent de les 
velocitats del processador i de la connexió 

Compressió JPEG opcional Es pot activar aquest tipus de compressió  
Accés des de navegador TightVNC inclou un visor Java 
Funcionament des de Unix i 
des de Windows 

Totes aquestes característiques estan disponibles tant per 
la versió Unix com per la versió Windows  

Túnel SSH automàtic en Unix La versió Unix del visor TightVNC pot fer un túnel SSH 
automàticament fent servir SSH o openSSH 

Taula 29. Característiques de TighVNC 

Per poder tirar endavant aquest model de gestió remota, s’haurà d’instal·lar el 
software VNC en les màquines que volem controlar (VNCviewer). El gestor remot 
transmet ordres al programa local resident el qual las envia després al sistema operatiu; 
el teclat i el ratolí cedeixen el control de l’ordinador a un teclat i ratolí remots. 

Amb aquest software serà senzill controlar el funcionament dels servidors 
instal·lats als diferents Centres Cívics de la ciutat i ajudar en la solució de problemes als 
diferents becaris encarregats d’administrar el punts públics d’accés a la Xarxa Neutra. 

Per exemple, si imaginem que un usuari no sap llençar el Netscape 
Communicator podríem solucionar el problema via remota de la següent manera: 

• Accedir a l’aplicació VNC 
• Introduir el password de control 
• A partir d’aquest moment l’operador remot te el control i mostra en temps real 

com es llença el Communicator 
• L’usuari decideix inhabilitar el Control Remot perquè ja ha resolt el seu dubte 
• L’operador remot ja no te el control de la màquina 

De cara a monitoritzar tots els enllaços de la xarxa es proposa l’ús de l’eina 
Multi Router Traffic Grapher [79]. MRTG es un script en llenguatge Perl que utilitza el 
protocol SNMP per llegir els comptadors de tràfic dels routers, realitzant gràfiques 
temporals representant l’ús dels enllaços.  

MRTG no esta limitat només per visualitzar tràfics. També es possible 
monitoritzar qualsevol variable SNMP, amb la qual cosa es poden crear eines per 
controlar la càrrega de qualsevol màquina, el nombre d’usuaris connectats, ... Els 
resultats de MRTG poden ser exportats a una plana web, de forma que en una única 
pantalla es pot monitoritzar constantment l’estat de tota la xarxa. 
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De cara a gestionar els access points de les zones wireless existeixen moltes 
eines MRTG adaptades per monitoritzar access points com per exemple el software que 
es pot troba a la web [95]. Per tal de configurar cadascun dels access points, no hi ha cap 
eina que ho pugui fer de forma unificada, per tant es tindrà que realitzar de forma 
individualitzada a partir del software que facilita el propi fabricant de l’access point. 

Per garantir el bon funcionament de la Xarxa Neutra, serà necessari comptar 
amb personal preparat, especialitzat i amb experiència. Per aconseguir aquest personal 
qualificat es tenen dos opcions: 

• Buscar dintre del mercat professionals que s’adeqüin al perfil desitjat. 
• Reciclar professionals que actualment treballen al Departament d’Informàtica de 

l’Ajuntament que rebrien la formació necessària per poder administrar les 
diferents aplicacions i serveis oferts a la Xarxa Neutra. En aquest cas, una 
empresa de segon nivell es podria encarregar de donar el suport necessari per 
resoldre problemes que s’escapin als coneixements dels administradors. 

Les dues opcions requereixen que els encarregats de gestionar la Xarxa Neutra 
tinguin experiència de treball amb entorns Linux i que les empreses que desenvolupen 
les aplicacions de la Xarxa Neutra (Centre de Comerç i Oci, Extranet, Gramenautes) 
facin el manteniment pertinent del software. 

Per més informació sobre la gestió de la Xarxa Neutra, veure el apartat “Gestió, 
Operació i Administració” d’aquest capítol. 

6.6 Prova Pilot. Xarxa Neutra Versió Beta 

La Xarxa Neutra no es crearà de cop, si no que serà el resultat d’anar unint 
progressivament diferents centres, fins conformar l’estructura de backbone i de centres 
descrit anteriorment.  

Per tal de fer les primeres proves es proposa la realització d’un primer embrió 
que servirà per provar la funcionalitat de la xarxa i per posar en marxa les proves pilots 
d’altres serveis (com per exemple la prova inicial de restaurants del CCV). 

Els passos a seguir per crear aquest model inicial son: 

• Interconnexió amb fibra òptica i tecnologia Gigabit Ethernet del centre de Mas 
Fonollar i l’Ajuntament. 

• Desenvolupament del CCV. 
• Desenvolupament de Gramenautes. 
• Desenvolupament de l’Extranet. 
• Desenvolupament del servidor d’autentificació de la Xarxa Neutra (AAA). 
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• Desenvolupament de la interfície de comunicacions entre NoCatAuth (per als 
Hotspots) i el servidor AAA. Desenvolupament de la interfície de 
comunicacions entre el servidor de túnels VPN i el servidor AAA. 

• Instal·lació del servidor de túnels VPN i dels mecanismes de seguretat per a la 
connexió remota amb l’Ajuntament. 

• Adaptació del software MRTG per a la monitorització de la xarxa. 
• Instal·lació del servidor web amb les aplicacions CCV i Gramenautes. 
• Instal·lació del servidor de vídeo sota comanda. 
• Creació primeres zones wireless a la Plaça de la Vila i a l’IES Puig Castellar. 
• Interconnexió del primer ISP i connexió de la Xarxa Neutra cap a Internet. 
• Instal·lació quatre telèfons VoIP (dos a l’Ajuntament i dos a Mas Fonollar) per 

tal de fer les primeres proves amb aquesta tecnologia. 
• Adaptació de terminals a Mas Fonollar i a l’Ajuntament amb webcams i amb el 

software corresponent per fer proves de videoconferència (Netmeeting). 
• Fer les primeres proves pilot de CCV, Gramenautes i Extranet. 
 

El següent dibuix resumeix els principals serveis de la Xarxa Neutra versió Beta. 

Xarxa Neutra
Versió Beta

Extranet

Serveis Corporatius

Treball Remot

Videoconferència

Proves VoIP

Accés a Internet

Fixe i  mòbil

Serveis Públics

CCV Gramenautes

Prova Pilot Restaurants

Video sota 
comanda

 
Figura 42. Serveis de la Xarxa Neutra versió Beta 

Amb la Xarxa Neutra versió Beta aconseguim fer proves des de diferents 
escenaris: 

• Des de la Xarxa Neutra cap a serveis interns de la pròpia xarxa. 
• Des de Internet cap a serveis interns de la Xarxa Neutra 
• Des de la pròpia Xarxa Neutra cap a serveis externs d’Internet. 

Aquestes proves es podran realitzar tant des de punts fixes (Mas Fonollar o 
l’Ajuntament) com des de Hots Spots (zona Wireless Plaça de la Vila o Puig Castellar). 
A l’esquema següent es mostra les infrastructures que compondran la Xarxa Neutra 
versió Beta.   
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Figura 43. Esquema xarxa neutra beta 
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6.7 Resultats  

La Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet permetrà evitar la bretxa 
tecnològica ja que portarà l’accés a les noves tecnologies a barris que no son atractius 
per als operadors tradicionals. Amb la Xarxa Neutra, els ciutadans tindran a la seva 
disposició una infrastructura de banda ampla fiable, escalable i segura per accedir a 
serveis existents i generar altres nous.  

La Xarxa Neutre permetrà la difusió de serveis de vídeo, àudio i xarxa privada 
virtual entre els diferents punts interconnectats proporcionant qualitat de servei (QoS). 
També serà possible la ràpida habilitació de sistemes de retransmissió per Internet 
(broadcast) d’actes en directe amb la simple instal·lació d’un parell de access points i 
d’antenes. 

La Xarxa Neutra de Santa Coloma de Gramenet estimularà la creació de noves 
aplicacions i serveis i pot convertir-se en un atractiu tecnològic per promoure la 
instal·lació de empreses atretes a la ciutat per la infrastructura privilegiada. 

Quan la xarxa estigui completament operativa, tots el centres estaran 
interconnectats i per tant es facilitarà l’intercanvi de dades i la connexió remota de 
qualsevol empleat municipal a la LAN de l’Ajuntament com si estigués al seu lloc de 
treball.  

A més a més Santa Coloma de Gramenet tindrà  varis proveïdors de serveis 
operant i competint a la ciutat, les trucades entre els propis centres tindran un cost nul i 
les trucades externes passaran per la centraleta d l’Ajuntament aprofitant les tarifes 
reduïdes.  

El quadre següent resumeix la evolució desitjada de les xarxes wireless, 
cablejada i dels serveis de la Xarxa Neutra: 
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IP Sobre WDM

Metro Ethernet

E3/STM1

VDSL

STM1

E1/T1

ADSL

Xarxa Cablejada

11Mbps

Wireless LAN

20Mbps

Wireless LAN

54Mbps

Wireless LAN

Xarxa wireless

Evolució Combinació perfecta de xarxes 
cablejades i inalàmbriques

Dades a alta velocitat

Alta qualitat d’àudio 
(Digital/CD/MP3)

Streaming (vídeo 
conferència, pel·lícules, 
noticies)

Vídeo jocs

Serveis integrats (veu, 
dades y vídeo)

Accés a Internet

Serveis integrats (veu i 
dades)

 

Figura 44. Evolució de la Xarxa i els Serveis 

La següent taula mostra alguns indicadors per tal de mesurar l’èxit 
d’implantació de la Xarxa Neutra: 

Resultat Indicador Mesura Font 
Ruptura de la bretxa 
digital 

Augment del 
coneixement en noves 
tecnologies 

Nombre d’usuaris de la 
Xarxa Neutra/barri 
 
Nombre d’usuaris als 
punts públics d’accés 
 
Grau de coneixement de 
les TIC a la ciutat (entre 
ciutadans i entre 
empresaris) 

Estadístiques del 
numero de persones 
que es connecten a 
Internet a la ciutat  
 
 
Enquesta sobre 
coneixement de les 
TIC 

Xarxa de banda 
ampla robusta, 
segura i ampliable  

Augment del numero 
de punts d’accés a 
Internet a la ciutat 
 
Xarxa d’alta velocitat 
 
 
Xarxa segura 
 
 
Cobertura de la Xarxa 
 
 

Nombre de punts 
connectats a la Xarxa 
 
 
Capacitat de la Xarxa 
Neutra 
 
Incidències de seguretat 
 
 
Extensió de la Xarxa 
Neutra 
 

Registre de 
l’Administració 
 
 
Monitorització dels 
enllaços de la Xarxa 
 
Proves de seguretat 
de la Xarxa 
 
Desplegament 
geogràfic de la Xarxa 
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Accessibilitat des de 
qualsevol tipus de 
terminal 
 
 
 
Gestió senzilla 
 
 
 
 

Nombre de zones 
wireless a la ciutat 
 
Integració dels serveis a 
telefonia mòbil  
 
Realització d’una gestió 
remota 
 
Cost manteniment de la 
Xarxa 
 

Us de PDAs, equips 
portàtils i de telefonia 
per accedir als 
serveis de la Xarxa 
 
 
Informes de gestió de 
la Xarxa 
 
Anàlisi pressupost pel 
manteniment de la 
Xarxa 

Oferta d’un conjunt 
de serveis de valor 
afegit pel ciutadà 

Augment dels serveis 
oferts per 
l’Administració al 
ciutadà 
 
 
 
 
Existència d’una 
plataforma 
multiserveis  

Nombre de serveis oferts 
 
Nombre de futurs serveis 
que es pensen oferir 
 
Qualitat dels serveis 
oferts 
 
Nombre de serveis 
multimedia oferts 
 
Nombre de d’emisions 
d’àudio i vídeo 

Estadístiques i plans 
propis de 
l’Administració 
 
 
Mesures de qualitat 
per cada servei 
 
Estadístiques de 
qualitat, nombre de 
serveis i ús del 
serveis multimedia 
 

Dinamització de 
l’economia local 

Augment del nombre 
d’ISPs connectats a la 
Xarxa 
 
Creació d’empreses 
de noves tecnologies 
 
 
Funcionament 
d’iniciatives de comerç 
electronic 

Nombre d’ISPs 
connectats a la Xarxa 
 
 
Nombre de noves 
empreses instal·lades a 
la ciutat 
 
Nombre de botigues 
presents al CCV 

Estadístiques de 
l’Administració 
 
 
 Estadístiques dels 
vivers d’empreses 
instal·lats a la ciutat 
 
Estadístiques del 
CCV 

Millora dels serveis 
oferts al ciutadà per 
part de 
l’Administració 

Millora de la Xarxa 
Corporativa 

Nombre de serveis on-
line oferts 
 
Extensió i capacitat de la 
Xarxa Corporativa  
 
Capacitat de treballar 
remotament 
 
Convergència de veu i 
dades 

Estadístiques i 
informes de 
l’Administració 
 
 
 
Nombre de seus amb 
el servei de VoIP 

Taula 30. Resultats de la Xarxa Neutra 
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6.8 Contactes i Referències 

El concepte de xarxa neutra és una idea innovadora que s’està començant a 
instaurar en algunes ciutats europees. A continuació detallarem els projectes més 
rellevants sobre aquesta matèria. 

6.8.1 Projecte OpenSphere 

OpenSphere es un projecte europeu que intenta solucionar els problemes 
associats al desplegament de xarxes d’accés de banda ampla tant cablejades com 
wireless mitjançant un model de xarxa física d’accés compartida que permet l’usuari 
final seleccionar operador i abaratir els costos d’ús i desplegament. 

El desplegament de xarxes d’accés de banda ampla s’enfronta amb diferents 
problemes que provoquen l’encariment de serveis i la mancança de flexibilitat:  

 Cost elevat de noves infrastructures 
 Moltes xarxes estan dominades per operadors en dura competència i per aquesta 

raó el usuari final no pot triar la empresa que li dona millor servei   

6.8.2 Projecte Guide en Lancaster 

Aquest projecte es centra en la connectivitat de LANs wireless 802.11b; el 
control d’accés es basa en el marcat i filtrat del paquets IP. L’autentificació es realitza a 
traves del nom, password i adreces IP i MAC que s’envien al servidor d’autentificació 
en un paquet encriptat i cada connexió habilitada te associat un temps d’expiració. El 
problema d’aquesta solució es la necessitat d’instal·lar un software al client. 

6.8.3 Xarxa Choice 

Aquest projecte utilitza el protocol propietari PANS (Protocol for Authorization 
and Negotiation of Services) que proporciona autentificació, autorització, seguretat i 
accounting a la xarxa. 

L’autentificació es realitza amb una base de dades global amb un front-end web 
i totes les transferències amb l’usuari estan encriptades amb SSL. Aquesta solució 
també requereix un software instal·lat al client. 

6.8.4 Projecte Spinach 

Es una xarxa utilitzada a la universitat de Standford. Els usuaris registren les 
seves credencials en Kerberos fent servir un formulari web. Un servidor d’accés limita 
l’entrada des usuaris no autoritzats a les xarxes dels departaments i restringeix el seu 
accés a la subxarxa pública 

 168



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

El nom i el password introduïts pel client es fan servir per obtenir de Kerberos 
un certificat d’autorització que es retorna al usuari en una cookie. Aquesta cookie es 
reenvia al servidor d’autentificació el qual verifica el certificat Kerberos. 

6.8.5 Projecte NoCat 

La WLAN d’aquest projecte suporta tres tipus d’usuaris: prioritaris, membres 
cooperants i usuaris públics.  

Els usuaris públics reben una adreça IP d’un servidor DHCP però el firewall 
d’accés als diferents ISPs està tancat per ells; els usuaris amb prioritat (tenen el control 
total dels recursos dels gateways) i els usuaris cooperants reben també una IP per 
accedir als recursos de la xarxa però poden accedir al upstream dels diferents ISPs 
enviant una petició encriptada amb SSL al Servei d’Autentificació del sistema. 

La petició inclou nom, password i adreça MAC; la regla que s’obre al gateway 
te associat un temps d’expiració renovable per l’usuari. 

6.8.6 Projecte NetLogon 

Es un projecte de la universitat Linköpings de Suècia; és un sistema 
d’autentificació d’usuaris basat en Linux. 

Un firewall muntat en Linux demana al usuari un login via pàgina web; 
l’autentificació es realitza amb l’ajuda de serveis remots com POP3, IMAP i SSH. Per 
detectar la desconnexió d’un usuari, NetLogon te dos modes d’operació: test de l’usuari 
amb peticions ARP o bé comunicació amb el switch al que es connecta l’usuari fent 
servir SNMP (Simple Network Managment Protocol). 
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6.9 Fitxa Resum 

6.9.1 Descripció i Objectius 

Objectius generals: 

• Crear una xarxa robusta i de banda ampla en la qual estiguin interconnectats tots 
els centres municipals i educatius de la ciutat: Ajuntament, empreses municipals, 
centres municipals, centres cívics, escoles i biblioteques. 

• Oferir tot un conjunt de serveis de valor afegit gràcies les bones prestacions 
d’una xarxa pròpia (multimèdia, e-comerce, veu sobre IP, ...) 

• Facilitar la connexió a Internet i donar llibertat absoluta per escollir el proveïdor 
de serveis. 

Descripció del projecte: 

• La Xarxa Neutra es una xarxa fiable, escalable i sostenible. Es fiable per que 
incorpora mecanismes de seguretat, autentificació i redundància. Es escalable 
per que el seu disseny modular està pensat per anar afegint nous serveis i nous 
punts de connexió progressivament. Es sostenible gràcies a un sistema eficient 
de gestió, operació i manteniment.  

• Els ciutadans accediran a la Xarxa Neutra mitjançant els centres públics o fent 
servir els Hotspots. La Xarxa Neutra no arribarà físicament a les llars dels 
ciutadans. 

• La xarxa s’anirà creant de forma progressiva, a mesura que es vagin afegint 
punts d’accés i serveis. L’embrió de sortida serà la Xarxa Neutra Versió Beta la 
qual interconnectarà els centre de Mas Fonollar i l’Ajuntament. 

• Es crearà un backbone d’alta velocitat que tindrà topologia en anell per tal de 
proporcionar redundància en cas de fallida d’algun enllaç. 

• El disseny global de la Xarxa Neutra es el següent: 
 

Gigabit Ethernet

Xarxa 
Accés

Fast Ethernet

Usuaris

Usuaris

Hot spot

Usuaris

Hot spot

Usuaris

SITE 2

ISP 2

DNS 1

SITE 1

Wireless 802.11

AAA Firewall

DHCP Xarxa 
del ISP

Radius

VPN
Servidors 

Web

BBDD

AAA 2
AAA 1

ISP 1

AAA Firewall

DHCP Xarxa 
del ISP

DNS 2

LAN 
Municipal

Firewall Radius

Servidors 
Web

 

 Figura 45.  Esquema conceptual de la Xarxa Neutra 
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Sortida a Internet: 

• Es farà mitjançant ISPs que podran ser triats lliurement. El fet de fer servir 
aquests ISPs implicarà l’abonament per part de l’usuari de les tarifes que estipuli 
cada ISP. 

• La navegació per la Xarxa Neutra i pels serveis interns es gratuïta i lliure. 

6.9.2 Serveis Oferts 
 
• El ciutadà a través d’aquesta xarxa ha de tenir accés gratuït als serveis de la 

ciutat (CCV, Gramenautes, Portal Ciutadà, ...). 
• Serveis multimèdia. Es realitzaran transmissions d’àudio i vídeo. 
• S’habilitaran els mecanismes necessaris per a realitzar comunicacions amb la 

tecnologia de veu sobre IP (VoIP). 
• Es donarà als empleats municipals la possibilitat de treballar des de fora de 

l’Ajuntament com si estiguessin dins. 
• La Xarxa Neutra estarà connectada a diversos ISPs per tal que els ciutadans que 

ho desitgin puguin sortir a Internet (previ pagament de les tarifes que estipuli el 
proveïdor de serveis). 

6.9.3 Gestió, Administració i Manteniment 
 
• Un cop la xarxa estigui en marxa l’administrador serà la responsable de vetllar 

pel seu correcte funcionament. 
• La gestió serà centralitzada. Tots els elements i enllaços que composen la xarxa 

neutre estaran supervisats contínuament amb eines de monitorització. 
• En el cas que es detecti alguna alarma es verificarà quin es l’element que està 

provocant l’alerta (la maquina, la línia que connecta, ...) i es passarà avís a la 
persona/empresa encarregada d’aquell element. 

6.9.4 Resultats  
 
• Amb la Xarxa Neutra s’arribarà a tota la ciutat, inclòs els barris que no son 

atractius pels operadors, amb lo qual evitem la denominada bretxa digital. 
• Quan la xarxa estigui completament operativa s’aconseguirà tenir tots els centres 

interconnectats, la qual cosa facilitarà molt l’intercanvi de dades entre ells. Els 
empleats municipals podran connectar-se remotament a la LAN municipal i 
podran treballar des de qualsevol part. 

• Es crearà un nou atractiu per empreses que es volen instal·lar a Santa Coloma. 
• Santa Coloma de Gramenet tindrà  varis proveïdors de serveis operant i 

competint a la ciutat. 
• Les trucades entre els propis centres tindran un cost nul. 
• Les trucades externes que es facin des de qualsevol centre passaran a traves de la 

centraleta de l’Ajuntament, aprofitant així les reduïdes tarifes telefòniques que té 
l’Ajuntament. 
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