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Resum del Projecte 

En aquest projecte es realitza el disseny i la implantació d’una xarxa mallada mitjançant 

nodes de baix cost (Odroid i Raspberry Pi).  

S'avaluen els equips i les targes de xarxa, ja que no totes disposen de drivers prou 

complerts per a suportar les configuracions requerides. 

Es configuren els nodes en mode Access Point per a que clients externs a la xarxa es 

puguin connectar entre si. S’avaluen els possibles tipus de protocols d’encaminament a 

utilitzar: els proactius i el reactius. Per a la implantació de la xarxa s'escull el protocol 

proactiu OLSR ja que hi ha una versió de lliure distribució disponible per als tipus de 

dispositius escollits. 

Es testeja la xarxa utilitzant diferents topologies de connexió. S'avalua realitzant proves de 

mesura de capacitat de transmissió i de temps de resposta de re  configuració de la xarxa 

quan hi ha canvis de topologia. 

En el document es poden trobar les dades teòriques, les instruccions seguides per realitzar 

el disseny de la xarxa i tots els resultats obtinguts dels diferents dissenys. 
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Resumen del Proyecto 

En este proyecto se realiza el diseño y la implementación de una red mallada mediante 

nodos de bajo coste (Odroid y Rasoberry Pi) 

Se evalúan los equipos y las tarjetas de la red, ya que no todas disponen de drivers 

suficientemente completos para soportar las configuraciones requeridas. 

Se configuran los nodos en modo Access Point para que clientes externos a la red se 

puedan conectar entre sí. Se evalúan los posibles tipos de protocolos de encaminamiento a 

utilizar: los proactivos y los reactivos. Para la implementación de la red se escoge el 

protocolo proactivo OLSR ya que hay una versión de libre distribución disponible para los 

tipos de dispositivos escogidos. 

Se testea la red utilizando diferentes topologías de conexión. Se evalúa realizando pruebas 

de medida de capacidad de transmisión y de tiempo de respuesta de reconfiguración de la 

red cuando hay cambios de topología. 

En el documento se pueden encontrar los datos teóricos, las instrucciones para realizar el 

diseño de la red y todos los resultados obtenidos de diferentes diseños.  
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Abstract 

This project consists on the design and implementation of a mesh network using low cost 

nodes (ODROID and Raspberry Pi). 

Equipment and network cards are evaluated, as not all drivers are complete enough to 

support the required settings. 

Nodes are configured as Access Point to allow customers outside the network to connect 

with another one. Two possible routing protocols are evaluated: proactive and reactive. The 

OLSR protocol is chosen to implement the network as there is a freeware version available 

to the selected devices. 

The network is tested using different connection topologies. It is evaluated by testing the 

transmission capacity and response time reconfiguration of the network when topology 

changes. 

Theoretical data, instructions for the design of the network and all the results of different 

designs can be found on this document. 
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1. Introducció 

Avui en dia la tecnologia avança molt ràpidament, sobretot les tecnologies mòbils com 

smartphones, tablets, etc. Això provoca un augment de la necessitat de connectivitat entre 

usuaris, per això les xarxes sense fils IEEE 802.11 s’han convertit en una molt bona solució 

per aquest problema: satisfan la necessitat de mobilitat i la necessitat de connexió sense 

fils.  

A part de les utilitats generals de connexió és molt útil en el desplegament ràpid de 

xarxes en escenaris crítics. Un exemple seria el cas dels metges d’un camp de refugiats. 

Aquí dóna la possibilitat de demanar subministres amb més rapidesa, poder comunicar-se 

amb altres metges i tenir accés a recursos per consultar casos, etc. Tenir Internet permet 

tenir accés a les publicacions on es discuteixen els tractaments i les tècniques més noves. 

També accés a gent que s’hagi trobat amb malalties similars amb la mateixa escassetat de 

recursos, i poder compartir solucions. 

Una de les més recents innovacions d’aquesta tecnologia són les xarxes sense fils 

mallades o mesh, que són xarxes descentralitzades, és a dir, que no tenen cap equip ni 

node central. Estan formades per nodes mòbils en que cadascun es troba connectat amb 

altres nodes mitjançant enllaços punt a punt, en mode Ad-Hoc, creant una redundància de 

camins per l’enviament i recepció de paquets.  

Les xarxes mallades necessiten uns protocols d’encaminament de paquets pel seu 

correcte funcionament. Existeixen dos tipus de protocols, els protocols proactius i el 

reactius. Per aquest projecte s’arribarà a la conclusió que el proactiu és més apropiat per 

aquest projecte, ja que el proactiu s’utilitza per a equips que estan en continu moviment i el 

reactiu no està tant pensat per a que la xarxa estigui canviant constantment.  

La cobertura de les xarxes mallades va creixent a mida que es van connectant més 

nodes a la xarxa. 

El document comença amb una part teòrica i descriptiva de les tecnologies utilitzades i 

després continua amb el disseny del sistema amb resultats on es comprova el seu correcte 

funcionament. 
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 1.1 Objectius 

L’objectiu principal del projecte és dissenyar una xarxa per a poder donar comunicació 

sense fils a equips d’un camp de refugiats. Es tracta tant de donar comunicació entre els 

diferents equips de la xarxa d’extrem a extrem, com de donar comunicació des de l’usuari 

cap a l’exterior.  

Hi ha diverses tecnologies que permeten assolir aquest disseny objectiu: Bluetooth, IEEE 

802.11, satèl·lit, tecnologia cel·lular, etc. D’aquestes, la tecnologia cel·lular i el satèl·lit es 

van descartar perquè són tecnologies cares. El Bluetooth es va descartar donat que amb 

aquesta tecnologia no és possible crear una xarxa prou gran com per cobrir un camp de 

refugiats. Per tant, es va optar per fer el disseny amb la tecnologia IEEE 802.11 que 

compleix el requisit econòmic i té un abast prou ampli per al nostre disseny. 

Per l’execució d’aquest objectiu, com per qualsevol projecte d’enginyeria, s’ha de buscar 

la millor solució del problema, la més eficient, amb el mínim cost i procurant satisfer totes les 

necessitats. Per això, es dividirà el projecte en dos projectes més petits. En aquest primer 

projecte que ens ocupa, és la creació dels dos objectius principals per separat, és a dir, la 

creació de comunicació de l'usuari cap a l’exterior via Internet i l’altre objectiu del disseny de 

la xarxa que comuniqui tots els equips del camp de refugiats. 

En el segon projecte el que es farà és ajuntar les dues parts, i que amb un únic equip 

connectat a internet directament, porti internet a qualsevol equip de la xarxa. Com a segon 

objectiu es realitzarà un servidor d’usuaris i contrasenyes amb la finalitat de privatitzar la 

xarxa i que només els usuaris autoritzats pugin accedir a aquesta. 

Els equips que s’utilitzen són equips eficients, aptes per aquest projecte i econòmics, un 

més que l’altre. D’aquesta manera, amb un software lliure s’aconsegueix un projecte 

econòmic. 
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2. Tecnologies involucrades en el projecte 

2.1 Xarxes sense fils 

Les xarxes LAN (Local Area Networks) s’utilitzen per a connectar equips que estan dins 

d’una mateixa organització i àrea geogràfica petita. Porten la comunicació d’un equip a un 

altre sense necessitat d’un equip central que gestioni les connexions d’un punt a un altre [1]. 

Dins les xarxes LAN es troben les Wireless LAN o WLAN on les connexions es fan sense 

fils. Tenen una cobertura d’uns centenars de metres i utilitzen l'espai lliure per a transmetre. 

Els seus avantatges són la ubiqüitat i flexibilitat [2,3].   

L’estàndard utilitzat en aquest projecte és l'IEEE 802.11 van ser desenvolupades per 

donar connectivitat a dispositius mòbils com ordinadors d’aquesta manera s’estalvien 

cables.. Hi ha diverses versions d’aquest estàndard que es caracteritzen per una lletra que 

s’afegeix a la denominació. 

En el protocol IEEE 802.11, un mecanisme d’accés al medi (MAC: Medium Access 

Control) és la funció de coordinació distribuïda (DCF: Distributed Coordination Function), 

basada en un protocol d’accés aleatori múltiple amb detecció de portadora amb esquivació 

de col·lisió (CSMA/CA: Carrier Sense Multiple Acces with Collision Avoidance) [4]. 

Existeixen varis protocols d’aquest estàndard : 

Protocol 
Velocitat de transmissió 

màxima  (Mbps) 
Banda de freqüència 

802.11a 54 Mbps 5 GHz 

802.11b 11 Mbps 2.4 GHz 

802.11g 54 Mbps 2.4 GHz 

802.11n                 600 Mbps 2.4 GHz i 5 GHz 

802.11ac 6,93 Gbps 5 GHz 

 

Taula 1: Taula d’estàndards IEEE 802.11 [9]. 

 

2.2  Access Point 

Un Access Point (AP) En el mode infraestructura tenim un punt central que anomenem AP i 

varis nodes clients Aquest crea un zona anomenada BSS (Basic Service Set) identificada 

pel BSSID que és l’adreça MAC de l’AP. Aquest tipus de configuració es coneix com 

Infraestructura.  

L’AP és l’encarregat de crear la xarxa, està sempre a la espera de nous clients als que 

donar servei. Els punts d’accés reben la informació, l’emmagatzemen i la transmeten entre 
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els diferents punts de la xarxa d’àrea local. Tots els nodes de la xarxa es comuniquen a 

través del punt d’accés [5]. 

 

Figura 1: Disseny d’una topologia de xarxa amb AP. 

En l’anterior figura es veu com cada PC per comunicar-se amb un altre necessita el punt 

d'accés. 

 

2.3  Xarxes Ad-Hoc 

Els dispositius de les xarxes Ad-Hoc, en canvi, es comuniquen entre si directament 

sense intervenció de cap punt d’accés com a mediador [4].  

En el mode Ad-Hoc no hi ha punt central, tothom es connecta amb qui pot. Per tal que 

dos o més ordinadors estiguin a la mateixa xarxa cal que tinguin la mateixa BSSID (Basic 

Service Set Identifier), és la identificació única de tots els paquets d’una xarxa sense fils i 

serveix per diferenciar-los entre ells, com per exemple : 02:CA:FF:EE:BA:BE [5].  

Aquest tipus de comunicació és una connexió temporal entre equips i dispositius que 

s’utilitza a l’intercanvi de documents durant una reunió o per exemple, per participar en un 

videojoc de diferents jugadors. També permet compartir la connexió a Internet d’un dels 

usuaris amb la resta dels usuaris de la xarxa Ad-Hoc. Només cal que un d’ells tingui 

configurat la connexió a Internet. 

Fins aquí s’ha explicat que tant el mode AP com el mode Ad-Hoc corresponen als nivells 

1 i 2 de la capa OSI, és a dir, al nivell físic i el nivell d’enllaç [5]. 

I amb els equips que no estan connectats directament s’utilitza el nivell 3 de la capa OSI. 
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Figura 2: Disseny d’una topologia de xarxa Ad-Hoc. 

En l’anterior figura es veu com cada PC es connecta amb tots els altres, no hi ha cap punt 

central que faci la comunicació entre ells. 

 

2.4  Xarxes mallades 

Per explicar les xarxes mallades o mesh primer s’ha d’explicar quin és l’estàndard que 

utilitza. 

L'IEEE 802.11s aquest estàndard permet els múltiples salts entre diferents nodes, 

permetent que la xarxa pugi ser més gran. 

Com s’ha explicat abans, els equips que no estan connectats al mateix nivell 2 

necessiten el nivell 3 de la capa OSI. És l’anomena’t nivell de xarxa, on hi pertanyen els 

protocols IP, ICMP . 

En aquest nivell 3 es permet l’enrutament, que és el procés de seleccionar camins cap a 

un destí concret. Les xarxes mallades pertanyen al nivell 2 i nivell 3 depenent del protocol 

d’encaminament que s’utilitzi. 

A la seva xarxa tots els nodes fan d’enrutadors, encaminen els paquets d’uns nodes a 

uns altres; tothom s’ha de connectar com a mínim amb un node de la xarxa i la topologia 

resultant pot ser qualsevol [5]. 

 L’enrutament d’aquest tipus de xarxa és dinàmic, és a dir, els nodes van canviant de 

posició. Quan la xarxa es fa més gran i més complexa es necessiten protocols 

d’encaminament com els que s’explicaran més endavant. 
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Figura 3: Disseny d’una topologia de xarxa mallada. 

 

2.4.1 Característiques i limitacions 

Les característiques principals són : 

 Els nodes es poden connectar entre sí. 

 S’auto-organitza. 

 S’auto-configura. 

 Auto-descobriment. 

Avantatges 

 Baix cost. 

 Robustesa. 

 Fàcil instal·lació. 

 Eliminen el cablejat de les xarxes sense fils. 

 Permet desplegaments ràpids . 

 No són necessàries obres per canalitzacions. 

 És una solució que permet total mobilitat dels usuaris. 

Desavantatges 

 Latència. 

 Comparteix el medi (possibles interferències). 

 Seguretat. 

 Rendiment. 

 

2.5 Protocols d’encaminament de les xarxes mallades 

Hi ha dos tipus de protocols d’encaminament que permeten el funcionament de la xarxa 

mallada, els protocols proactius i els protocols reactius. 
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Aquest protocols s’encarreguen de gestionar les rutes. 

Els dos tipus de protocols requereixen que les estacions enviïn periòdicament informació 

per broadcast i d’aquesta manera poder calcular el camí més curt fins la resta de les 

estacions. 

A continuació es descriuran i es diferenciaran els dos tipus de protocols d’encaminament 

de les xarxes mallades.  

2.5.1 Protocols proactius  

Els protocols proactius mantenen actualitzades les seves taules d’enrutament en tot 

moment i la comunicació s’estableix pràcticament a l’instant [7].  

Els protocols proactius són un mecanisme estàndard d’encaminament proactiu que 

treballa per connectar els diferents nodes de la xarxa mallada. Al ser proactiu s’avança al 

descobriment dels possibles camins entre els nodes, per tal de tenir una vista de la xarxa 

actualitzada, consistent i completa. Així eviten els retards ocasionats en la recerca d’una 

nova ruta sota demanda.  

El principal avantatge del proactiu és que no hi ha retards quan es necessita una ruta 

nova. Però els seu inconvenient principal és la carga addicional en la xarxa degut a la 

transmissió constant de missatges de control amb la finalitat d’actualitzar les taules [7]. 

2.5.1.1 OLSR  

El protocol OLSR (Optimized Link State Routing Protocol)  

El funcionament bàsic és que cada node anuncia als altres nodes cap a quin node sap 

arribar, és a dir, anuncia quins veïns té a prop [5]. 

    És un protocol d’enrutament per IP per a xarxes sense fils Ad-Hoc. Actualment és un dels 

protocols més prometedors sent la base de la majoria de les xarxes mallades instal·lades en 

Europa. 

És un protocol proactiu que envia de forma distribuïda missatges de tipus “Hello” per 

conèixer els nodes del seu abast i un cop els té, envia missatges TC (Topology Control) a 

un subconjunt d’aquest per establir les connexions [7]. 

Per una altra part, l'OLSR és un protocol que especifica el comportament d’un node que 

participa a la xarxa on els altres nodes també utilitzen aquest protocol. Aquest protocol 

inclou una especificació universal dels missatges que utilitzen i la manera de transmetre’ls a 

través de la xarxa, així com la topologia i el càlcul de nous camins. 

L'OLSR té el següent funcionament: 

 Format i reenviament de paquets. 

 Paquets HELLO: El resultat d’ells es guarda en les taules d’enllaç, que són taules on 

cada node guarda la informació de les rutes que coneix i els seus veïns. 

 Detecció de veïns: Deduiran quins són els seus veïns segons els resultats dels 

paquets Hello.  
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 Selecció dels equips MPR (Multipoint Relay): Cada node triarà quins dels seus veïns 

retransmetran els seus missatges o rebran missatges als nodes a dos salts de 

distància. 

 Paquets TC: són paquets de topologia que s’envien de tant en tant amb la finalitat de 

donar a cada node informació suficient de l’estat de cada enllaç. 

 Càlcul de camins: un cop recollida tota la informació, la taula d’enrutament ja es pot 

fer. La clau per aquests càlculs està en les relacions MPRs de cada node [8].  

 

Multipoint Relays  

 El funcionament del Multipoint Relay és intentar minimitzar la saturació de trànsit 

provocat pels missatges broadcast eliminant les transmissions duplicades en la mateixa 

zona. 

Cada estació selecciona un subconjunt d’estacions que tenen més a prop per 

retransmetre els paquets, aquestes estacions són els MPRs. Els veïns que no formin part 

del subconjunt de MPRs d’un node N encara rebran paquets d’ell, però no li retransmetran. 

Cadascuna de les estacions trien el seu propi conjunt de MPRs entre els seus veïns, 

assegurant-se que totes les estacions que estan a dos salts d’una estació donada puguin 

aconseguir connectar-s’hi amb un número mínim de MPRs.  

 

Figura 4: Funcionament del MPR per N estacions [8]. 
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2.5.2 Protocols reactius  

Un protocol reactiu només intenta descobrir un nou camí quan un node de la xarxa ho 

sol·licita. Això provoca una gran latència en la primera comunicació mentre es descobreix el 

camí. Però el principal avantatge d’aquest protocol és el menor consum d’amplada de 

banda i de CPU, Unitat Central de Processament, ja que no envia paquets si no és 

estrictament necessari [6]. 

Un dels protocols reactius més utilitzats és l'AODV (Ad-hoc On Demand distance Vector). 

2.5.2.1 AODV  

És un protocol d’encaminament IP que permet a unes estacions trobar i mantenir rutes 

cap a altres estacions de la xarxa . AODV és sota demanda o reactiu, és a dir, les rutes 

només s’estableixen quan es necessiten [6]. 

Quan un node demana informació, envia missatges de “route request” (RREQ) i espera a 

que els nodes adjacents contestin amb un “route reply” (RREP) per construir el nou camí. 

Un cop construït el nou camí, si un dels nodes falla, s’envia un error (RERR) al node que 

demana informació i torna a buscar un nou camí òptim.  

Per realitzar els camins, l’AODV utilitza el vector distancia que representa la direcció del 

node destí i el número de salts [6]. 

Creació de noves rutes 

La recerca de camins es fa quan un dels nodes vol enviar informació a un altre però 

aquest destí no es troba en la seva taula de rutes. El node font, que és el que vol enviar 

informació, envia un paquet de RREQ en broadcast. L’enviament en broadcast vol dir que 

tots els nodes reben aquest paquet. De tots els paràmetres que porta aquest paquet, el més 

important és que porta la direcció IP d’origen i de destí i els seus números de seqüència 

corresponents. Quan un node rep un RREQ comprova si ha rebut anteriorment una petició 

amb el mateix identificador i origen, si és així es descarta el missatge. Si no poden passar 3 

coses: 

1. Que el node sigui el destí de la petició, llavors ha de respondre amb un RREP. 

2. Que tingui el destí en la seva taula de rutes, abans de contestar amb un RREP, 

comprova que l’hora lògica del destí del paquet sigui igual o inferior que la que té 

guardada en la seva taula de rutes ja que la informació pot haver caducat. 

3. Que no tingui coneixement sobre el destí i quan això passa el node reenvia el RREQ 

amb l’objectiu d’arribar al màxim nombre de nodes i trobar el destí. 

Un node que contesta ho fa amb un paquet  Route Reply (RREP) [6]. 

Manteniment d’una ruta 

Per saber distingir si la informació rebuda és més moderna que la que té actualment en 

cache es fan servir les hores lògiques. Una hora lògica és un identificador del node, la IP en 

aquest cas i un número de seqüència associat, que es va incrementant amb cada 



 
 

17 
 

informació que s’envia. Tota la informació enviada o guardada per un node porta una hora 

lògica per poder comparar quina de les dues informacions és més actual. 

Tota informació acaba caducant, és a dir, cada coneixement de la xarxa s’ha d’esborrar 

si no es renova passat un temps. 

Els nodes també realitzen feines de manteniment de rutes, en el cas que alguna ruta es 

torni in operativa. El seu funcionament es basa en l’enviament del paquets Route Error 

(RERR).  

Els nodes que han de rebre els RERR són tots els veïns que pertanyin a la llista de 

precursors de les rutes que tinguin com a destí al menys a un dels nodes que no poden 

arribar [6]. 
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3. Disseny del sistema 

En la següent figura es veu el sistema global que es vol realitzar, veiem per un cantó tots 

els nodes es comuniquen entre ells mitjançant la xarxa mallada i per l’altre cantó cada node 

té la seva interfície configurada en mode AP i creant una xarxa independent a la mallada. 

 

Figura 5: Disseny del sistema global. 

 

3.1 Hardware 

Durant la selecció del hardware del projecte es van estudiar diferents opcions i es va 

escollir l'ODROID i la Raspberry Pi2 per les seves característiques i preus. 

L'Odroid utilitzada en aquest projecte és la placa Odroid–XU3, a continuació es mostren 

els components necessaris, característiques i preu. 
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ODROID-XU3 

 La placa 

 

Figura 6: Placa ODROID XU3. 

 Samsung Exynos5422 Cortex™-A15 2.0Ghz 2 GB RAM . 

 USB 3.0 Host x 1, USB 3.0 OTG x 1, USB 2.0 Host x 4. 

 HDMI 1.4a and DisplayPort1.1 . 

 Integrated power consumption monitoring tool. 

 

Targeta de memòria de 16 
GB  

 

Adaptador per connexió 
USB  

Cable HDMI per connexió 
amb pantalla  

 

 

 

 

 

Taula 2: Components ODROID. 
 

       D’aquestes plaques es van necessitar 3 per realitzar les proves. El preu de 

cadascuna d’elles és de 155€. 

En aquest projecte també es va fer sevir un segon tipus de placa, les Raspberry pi 2. 

D’aquestes es van necessitar dues. Cadascuna d’elles val 33 €. 

  



 
 

20 
 

 

Figura 7: Placa Raspberry Pi 2. 

 Processador quad-core ARM còrtex-A7 a 900MHZ. 

 1 GB de RAM. 

 4 USB ports. 

 40 GPIO pins. 

 Full HDMI port. 

 Ethernet port. 

 Micro SD card slot. 

 

Targetes Wi-Fi 

En aquest projecte s’han fet servir 4 tipus diferents de targetes Wi-fi, però només dues 

d’elles han funcionat correctament i sense donar problemes. 

Targeta Odroid Wifi :  

 

Targeta Raspberry 
pi2 Wifi : USB Wi-Fi 
Dongle 802.11b/g/n 

Targeta Wi-Fi TP-
link  

 

Targeta Wi-Fi TP-
link nano  

 

 

 
  

 

Taula 3: Targetes Wifi. 
 

Les dues targetes wi-fi que permetien posar una configuració en mode Ad-Hoc i modificar 

la potencia de transmissió han sigut la targeta tp-link i la targeta wi-fi de la raspberry pi2. 

Les altres dues targetes , la Tp-Link nano i la Wi-Fi odroid, no es podien configurar en el 

mode Ad-Hoc ni modificar-hi la potència.  
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3.2 Software i sistema operatiu 

El software utilitzat per les Odroids és l’Ubuntu 15.04. Es va triar aquest software per la 

facilitat d’instal·lació, per la seva millora d’interfície d’usuari i per la facilitat de maneig. 

Les Raspberry pi 2 tenen el seu propi software integrat que és el Raspbian, és bastant 

semblant a l'Ubuntu. Disposa d’una interfície gràfica on es pot obrir un terminal i les 

comandes són pràcticament les mateixes que en Ubuntu. 

Primerament es va fer la part de configuració de l’equip en mode Access Point. Es  

donen unes dades inicials del que es pretén i s’explica pas a pas els fitxers que s’han de 

configurar i quins paràmetres cal modificar. Després es passarà a la part de configuració de 

la xarxa mallada, on també s’explicarà on s’han de modificar els paràmetres. 

 

3.3 Configuració en mode AP  

Per al funcionament d’aquest mode, es necessita només una targeta Wi-Fi. 

Per la realització de la configuració en mode AP es necessita partir d’unes condicions 

inicials que s’explicaran a l’apartat 3.3.1. 

3.3.1 Direccions IP i nom de la xarxa 

Les condicions inicials són: 

ESSID: pfc 

interface: wlan3  

ip address: 192.168.2.5 

netmask: 255.255.255.0 

network: 192.168.2.0 

broadcast: 192.168.2.255 

gateway: 192.168.2.1 

 

Primer de tot es van instal·lar dues aplicacions: 

#apt-get install hostapd 

#apt-get install isc-dhcp-server 

Un cop instal·lats es configura la interfície WLAN3: 

>gedit  /etc/network/interfaces 

auto wlan3 

iface wlan3 inet static 

address 192.168.2.5 

netmask 255.255.255.0 

network 192.168.2.0 

broadcast 192.168.2.255 

gateway 192.168.2.255 
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En el fitxer interfaces, és on es configuren els paràmetres de la xarxa, les 

característiques de les wlans, els ports ethernet etc. 

Després es configura el fitxer hostapd.conf: 

>gedit /etc/hostapd/hostapd.conf 

driver=nl80211 

ssid=pfc 

interface=wlan3 

channel=6 

ieee80211n=1 

wmm_enabled=1 

hw_mode=g 

macaddr_acl=0 

ignore_broadcast_ssid=0 

# 

#sense AUTENTICACION 

auth_algs=1 

# 

#amb WPA 

#wpa=3 

#wpa_passphrase=123456789b 

#aceptar claves algoritmicas 

#wpa_key_mgmt=WPA-PSK 

#encriptacion para paquetes multicast 

#CCMP: para AES en el PC 

#wpa_pairwise=CCMP 

#rsn_pairwise=CCMP 

# 

#Con WEP 

#wep_default_key=0 

#wep_key0=123456789a 

#wep_key1=pfcupc 

 

El fitxer hostapd.conf serveix per implementar el acces point i els servidors 

d’autentificació. 

Després es modifica el fitxer isc-dhcp-server: 

/etc/default/isc-dhcp-server 

# Defaults for isc-dhcp-server initscript 

# sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server 

# installed at /etc/default/isc-dhcp-server by the maintainer 

scripts 

# 

# This is a POSIX shell fragment 

# 

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf). 
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DHCPD_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf 

 

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid). 

#DHCPD_PID=/var/run/dhcpd.pid 

 

# Additional options to start dhcpd with. 

# Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID 

instead 

#OPTIONS="" 

 

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP 

requests? 

# Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1". 

INTERFACES="wlan3" --> aquesta es la part que hem de modificar  

 

En aquest fitxer es defineix per a quina interfícies es configura les peticions del 

servidor DHCP. 

 

I per últim es modifica el fitxer dhcp.conf: 

/etc/dhcp/dhcpd.conf 

# A slightly different configuration for an internal subnet. 

subnet 192.168.2.0 netmask 255.255.255.0 { 

  range 192.168.2.30 192.168.2.50; 

#  option domain-name-servers ns1.internal.example.org; 

#  option domain-name "internal.example.org"; 

option domain-name-servers 8.8.4.4,8.8.8.8; 

option routers 192.168.2.5; 

option broadcast-address 192.168.2.255; 

default-lease-time 600; 

max-lease-time 7200;} 

 

En aquest fitxer es defineix el rang d’adreces IP de la xarxa del Access Point. 

Per últim s’escriuen dues comandes més : 

/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

>echo 1 > ip_forward # així configurem l'equip en mode router. 

>iptables –t nat –A POSTROUTING –s wlan3 –o wlan2 –j MASQUERADE  

 

Aquí es fa que agafi la connexió a Internet que tenim a la interfície WLAN2 amb el router 

ONO i d’aquesta manera en la nova xarxa “pfc” que s’ha creat té Internet. 

Per no haver de escriure cada vegada aquestes dues comandes es poden posar de 

manera definitiva: 

A /etc/sysctl.conf descomentem la frase:  

net.ipv4.ip_forward = 1 

http://ns1.internal.example.org/
http://internal.example.org/
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A /etc/rc.local 

S’afegeix la comanda:  

iptables –t nat –A POSTROUTING –s wlan3 –o wlan2 –j MASQUERADE  

3.3.2 Resultats 

Per comprovar el resultat de configurar els equips en mode AP, s’han realitzat les 

següents comprovacions: 

Primer de tot s’ha mirat la configuració de la interfície Wlan2 que s’ha configurat, per 

veure si realment està configurada com s’ha definit: 

wlan2  IEEE 802.11bgn  ESSID:"pfc" Nickname:"<WIFI@REALTEK>"   

Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: 14:CC:20:15:0D:92 

Bit Rate:65 Mb/s   Sensitivity:0/0   

Retry:off   RTS thr:off   Fragment thr:off 

Encryption key:****-****-****-****-****-****-****-****    

Security mode:open 

Power Management:off 

Link Quality=100/100  Signal level=-45 dBm  Noise     level=0 

dBm 

Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0 

Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0 

 

En aquesta comprovació es veu com s’ha creat una ESSID que es diu: “pfc”. 

El mode és managed, que és el mode necessari per a què la targeta Wi-fi actuï com AP 

En aquest cas s’ha configurat una clau del tipus WPA-3 per això es veu el Encryption key 

amb “ ** “. 

La configuració de la contrasenya WPA-3 ,que és posa dins del fitxer hostapd.conf, és la 

següent: 

auth_algs=3 

# 

#con WPA 

wpa=3 

# la contrasenya 

wpa_passphrase=123456789b   

#aceptar claves algoritmicas 

wpa_key_mgmt=WPA-PSK 

#encriptacion para paquetes multicast 

#CCMP: para AES en el PC 

wpa_pairwise=CCMP 

rsn_pairwise=CCMP 
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La segona i última comprovació és fa connectant-se a la xarxa que s’ha creat amb l’equip 

ODROID i intentar navegar gracies a la configuració que s’ha realitzat abans: 

 
 

Figura 8: Connexió i navegació a la xarxa “pfc” sense contrasenya amb el mòbil. 

En l’anterior figura es veu el nom de la xarxa i que no s’ha configurat cap tipus de 

seguretat.  

Es fa la mateixa comprovació amb l’altre equip del projecte, amb la Raspberry pi2, en 

aquest cas la xarxa s’ha nombrada diferent : “pfcpi”. 

 

Figura 9: Connexió i navegació xarxa “pfcpi” amb l’equip Raspberry pi2. 
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En l’anterior figura es veu el nom de la xarxa i que no s’ha configurat cap tipus de 

seguretat. 

 

Figura 10: Captura de ping a internet. 

En l’anterior captura es veu com a través de la xarxa pfc o pfcpi, es té connexió internet. 

 

3.4 Configuració de la xarxa mallada 

Per realitzar aquesta segona part del projecte es van haver de definir unes condicions 

inicials, explicar la configuració del protocol que es va utilitzar com a millor solució i avaluar 

segons els resultats obtinguts els tipus de missatges que s’envien. 

3.4.1 Configuració OLSR 

El protocol que es va escollir és l'OLSR ja que segons el que s’ha explicat en el punt 

anterior 2.5.1, és un protocol proactiu i això és el que més interessa segons els objectius 

que hi han per aquest projecte. 

El que es vol és un protocol que estigui sempre pendent dels canvis que pugin haver en 

la xarxa, com la xarxa està formada per equips no fixes, aniran canviant de lloc molt sovint, 

es necessita un protocol que s’adapti i l’únic protocol que s’adapta es el proactiu ja que 

s’anticipa als possibles canvis de rutes. 

3.4.2 Direccionament IP, configuració Wlan 

En aquest apartat es definiran les condicions inicials. 

Com a direccionalment IP de la primera es prendrà: 

#ODROID 1 : 10.1.1.2 netmask 255.255.255.0 

#ODROID 2 : 10.1.1.4 netmask 255.255.255.0 

#ODROID 3 : 10.1.1.5 netmask 255.255.255.0 

 

Com a direccionalment IP de la segona prova es prendrà: 

#ODROID 1 : 10.1.1.2 netmask 255.255.255.0 

#RASPBERRY 1 : 10.1.1.3 netmask 255.255.255.0 

#ODROID 2 : 10.1.1.4 netmask 255.255.255.0 



 
 

27 
 

#ODROID 3 : 10.1.1.5 netmask 255.255.255.0 

#RASPBERRY 2 : 10.1.1.6 netmask 255.255.255.0 

 

Per a les dues proves, el paràmetres mes importants de configurar en OLSR són els 

temps de missatge : 

Tipus de paquet Interval de temps (seg) 

HELLO 5 

TC 0,5 

HNA 5 

MID 5 

 

Taula 4: Taula de paràmetres OLSR. 
 

La configuració de la interfície Wlan serà la mateixa exceptuant les IP’s: 

>iwconfig wlan(número) essid MESH-UPC mode Ad-Hoc channel 7 

>ifconfig wlan(número) @ip netmask 255.255.255.0 

 

També, a cada equip hi ha d’haver configurat el que s'ha configurat a la primera part: 

A l’arxiu /etc/sysctl.conf --> descomentar 

net.ipv4.ip_forward=1 

Per acabar executaríem l'OLSR amb la següent comanda : 

> olsrd –i wlan(Número) –d 2 

Configuració permanent 

L’opció més senzilla és configurar els equips només una sola vegada, per això cal que 

tota la configuració estigui en uns arxius en concret, són els següents: 

 La configuració de les targetes WLAN es posarà l'arxiu 

/etc/network/interfaces. 

 La configuració en mode router a l'arxiu /etc/sysctl.conf. 

 La comanda per executar el OLSR la escriurem al arxiu : /etc/rc.local just 

abans de l' end. 
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3.4.3 Tipus de missatges  

Els tipus de missatges que s’envien entre els diferents equips de la xarxa s’han explicat 

detalladament al punt 2.5.1. 

Segons els resultats obtinguts, capturant amb l’aplicació wireshark s'han pogut capturar 

dos tipus de missatges: els Hello i els TC. 

En la següent imatge es veu una captura dels paquets que es van enviant. Si es 

desglossa es veu que el missatge està informant dels veïns que té l’estació a un salt. 

D’aquesta manera està informant a cada veí els veïns que té ell mateix. També es veu el 

número de seqüència comentat anteriorment, es veu com va canviat el número a cada 

missatge que envien. 

 

Figura 11: Captura d’un missatge. 
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4. Resultats 

En aquest apartat s’ha explicaran els resultats obtinguts després de realitzar les dues 

proves per la creació de la xarxa mallada. Les dues proves i els seus resultats són: 

Escenari 1: xarxa mallada amb 3 Odroids (O1, O2 i O3) ubicats a diferents plantes 

de l'edifici C3 de la UPC: 

 

Figura 12: Primer escenari. 

D’aquesta manera el que s’aconsegueix és que: l'O1 i l'O2 es vegin directament, a un 

salt; l'O2 i l'O3 també es vegin a un salt; però l'O1 i l'O3 no es vegin, necessitin l'O2 per 

comunicar-se. 

En aquesta prova és una de les dues proves que s’ha realitzat a distancia real, havent-

t’hi una distancia d’alçada de planta a planta de uns 10 m aprox. Així també s’ha pogut 

comprovar l’abast que tenen les targetes Wi-fi, durant les proves s’ha pogut veure com la 

O1 i la O3 intentaven comunicar-se directament sense la O2 per l’abast de la targeta Wi-fi i 

com enseguida que perdia algun paquet tornava a la ruta en la qual necessita a la O2. Aquí 

s’ha comprovat la rapidesa en trobar rutes. 

En aquesta provar s’ha pogut comprovar varies coses : 

 L’abast de les targetes Wi-fi 

 Creació de la ruta amb un salt entremig el O2. 

 Verificació de la rapidesa en trobar noves rutes. 

 Enviament de missatges. 

 Utilització de dos canals Wi-fi diferents. 

 Creació de la ruta amb un salt entremig el O2. 

 

Durant la prova, primerament s’utilitzava el canal 7 però quan es llençava 100 paquets es 

perdien alguns, llavors es va realitzar una comprovació, es va executar la comanda: 
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#iwlist wlan() scanning 

d’aquesta manera es va veure que el canal 7 estava sent utilitzat per una altre xarxa Wi-

Fi, per tant es va escollir un canal lliure, que era el canal 5 i ja no es van perdre més 

paquets. 

La comprovació és la següent: 

Channel Min (seg) Avg (seg) Max (seg) Mdev (seg) Paquet Loss 

7 2,16 ms 3,754 ms 25,982 ms 2,807 ms 1 

5 2,171 ms 3,407 ms 12,418 ms 1,552 ms 0 

  
Taula 5: Paquets perduts del canal 7 i 5. 

 
Escenari 2: xarxa mallada amb 3 Odroids (O1, O2 i O3) i una Raspberry Pi (R1) 

ubicats a diferents plantes de l'edifici C3 de la UPC: 

 

Figura 13: Segon escenari. 

En aquesta segona prova es volia intentar aconseguir veure : 

 La rapidesa en creació de noves rutes pel fet de que es moguin els equips. 

 Més quantitat d’equips a la xarxa --> més salts. 

 Col·locació dels 5 equips en fila i aconseguir 4 salts. 

 Robustesa de la xarxa. 

 El correcte funcionament amb els dos equips de xarxa diferents . 

 Velocitat en transmissió de paquets TCP i UDP. 

Per evitar que els nodes es veiessin tots es baixar la potencia de cada targeta Wi-fi a 1 

dBm. Per veure el valor real de la potencia que està transmeten la targeta : 
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>iwlist wlan1 txpower 

Per baixar la potencia a 1 dBm es va haver d’afegir a l'arxiu: 

/etc/network/interfases la següent comanda: 

wireless_txpower 1(Potència) 

En aquesta captura es poden veure els 3 salts que fa el paquet per arribar des de la 

10.1.1.2 (P0) a la 10.1.1.3 (P3),es veu que passa per la P1, P2 fins la P3. 

 

Figura 14: Captura d’un traceroute des de 10.1.1.2 a la 10.1.1.3. 

En les següents captures es veu el tipus de paquet que envia l'equip de la P1 10.1.1.4. 

Les captures s’han realitzat a traves del programa wireshark. 

Paquet HELLO: 

 

Figura 15: Captura paquet Hello que envia l'O2. 

Aquí es veu la informació del paquet HELLO que diu que l’adreça origen és l'O2, el 

número de seqüència, informa també dels enllaços directes (symetric link) que és l'O3 

(10.1.1.5) i l'O1 (10.1.1.2) aquí es demostra el que s’ha volgut aconseguir, que com camí 

directe siguin de una planta a la següent. 
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Paquet TC: 

 

Figura 16: Captura TC que envia l'O2. 

Aquí es veu la informació del paquet TC que diu que l’adreça origen és l'O2, es veu que 

el número de seqüència és diferent al anterior paquet, informa de la seva taula de rutes, 

dels seus veïns que és l'O3 (10.1.1.5) i l'O1 (10.1.1.2), també diu el valor del LQ que indica 

el link quality, està a un valor de 255, aquest valor correspon a una mitjana dels paquets 

rebuts entre els paquets totals. NLQ és el Neighbor Link Quality, és el link quality que veuen 

els seus veïns cap a ell mateix. 

En les següents captures es veuen el tipus de paquet que envia l'equip de la P0 10.1.1.2. 

Paquet TC: 
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Figura 17: Captura del paquet TC que envia l'O1. 

Aquí es veu la informació del paquet TC que diu que l’adreça origen és l'O1, es veu el 

número de seqüència és diferent l'anterior paquet, ens informa de la seva taula de rutes, 

dels seus veïns que és només l'O2 (10.1.1.4), es veu que només té aquest veí ja que l'equip 

O1 està a la planta 0 i és un dels extrems de la xarxa. 

La següent captura mostra els camins directes i costos per arribar a cada equip de la 

xarxa. 

 

Figura 18: Captura de la monitorització de l’OLSR. 

Aquí es veu com el camí directe de l'equip que tenim a la P0 (O1) és el de la P1 (O2). 
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També es pot veure com l'O1 intenta comunicar-se directament amb l'O3 però no pot 

(INFINITE), a demès el seu LQ és 0 el valor dels paquets totals. Finalment es veu com 

intenta calcular els costos dels salts, de l'O3 passa per l'O2 i la R1 passa per l'O3. 

Escenari 3: xarxa mallada amb 3 Odroids (O1, O2 i O3) i dues Raspberry Pi (R1 i 

R2) ubicats a diferents plantes de l'edifici C3 de la UPC: 

 

Figura 19: Tercer escenari. 

 La RASPBERRY 2 té l'adreça 10.1.1.6. 

 La RASPBERRY 1 es col·loca a la planta 3, a l'extrem oposat a l'O1 i només té camí 

directe amb aquesta O1. 

 

Figura 20: Captura de la monitorització OLSR segona prova. 

En aquesta imatge el que es pot veure és el mateix d’abans: 
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 El camí directe amb l'O2. 

 E'intent d’aconseguir un segon camí directe amb l'O3. 

 I com a nou d’aquesta prova es veuen el camins que es van formant com per exemple. 

La R1 té com destí l'O1 --> són les dues plaques que estan a la planta 3 i  indica que es 

crea un camí entre elles. L'O1 té com a destí l'O3 i al reves.  

4.1 Taules d'enrutament 

 

Figura 21: Taula d’enrutament del R2 ( P0). 

En l’anterior figura es veu la taula d’enrutament que hi ha a la planta 0. Es pot veure que 

té en les seva taula tots els equips de la xarxa i indica que l'equip que està actuant com a 

gateway és la Odroid 2 a la planta 1.  

         4.1.1 Rutes 

 

Figura 22: Captura del ping d’extrem a extrem, des de P0 al final de la P3. 

    En aquesta captura es veu com l’equip de la planta 0 es comunica amb l’equip de la 

planta 3. Es pot observar que el temps de cada paquet és gran ja que ha de fer dos salts 

per arribar a la planta 3. 

  4.1.2 Tipus de missatges 

La següent captura mostra els missatges TC que van omplint les taules d’enrutament: 



 
 

36 
 

 

Figura 23: Captura del paquets que es van enviant entre els equips de la xarxa. 

 

4.2  Tests de velocitat 

 Per poder demostrar que aquesta xarxa està funcionant bé, hem realitzat proves de 

velocitat entre els diferents salts i d’extrem a extrem de la xarxa, hem pogut veure a nivell de 

TCP el temps que triga i a quina amplada de banda envia i rep els paquets i a nivell UDP 

fins a quina amplada de banda perd més d’un 11% de paquets. 

 

Prova de connectar i desconnectar equips 

Aquesta prova serveix per saber el temps que triga un equip en iniciar-se i connectar-se 

a la xarxa. 

La prova s’ha realitzat amb els cinc equips, s’ha anat planta a planta connectant i 

desconnectant cadascun dels equips i monitoritzant des de l’equip de la planta 0. S’ha 

realitzat dues vegades. 

Planta/Prova Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 3 final 

Prova 1 14 segons 17 segons 44 segons 53 segons 

Prova 2 16 segons 18 segons 51 segons 40 segons 

 

Taula 6: Càlcul de temps de connexió a la xarxa. 
 

Prova de temps de creació d’un nou camí 

Per realitzar correctament aquesta prova s’ha hagut de posar a la planta 2 un dels equips 

que hi havia a la planta 3. L'escenari queda com mostra la següent figura. 
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Figura 24: Prova de temps creació d’un nou camí. 

La Odroid 1 s’ha baixat a la planta 2 de forma que la Raspberry 1 té dos camins per 

connectar-se a la resta de la xarxa: a través de l'Odroid 1 o de l'Odroid3. 

La prova consisteix en mirar : 

1.  Mirar quin camí s’està utilitzant per arribar al equip de la planta 3, a la Raspberry 1. 

2.  Desconnectar l’equip de la planta 2 utilitzat en el pas anterior.  

3.  Mirar el temps que trigar en refer el camí amb l’altre equip de la planta 2 que no ha 

estat desconnectat. 

Es fa un traceroute des de l’equip de la planta 0 fins l’equip de la planta 3 per mirar quin 

equip s’utilitza de la planta 2. 

>traceroute 10.1.1.3 

I el resultat és que passa per l’equip Odroid 3. Llavors es desconnecta aquest equip i es 

mira quan de temps triga en passar per la Odroid 1 de la planta 2. 

Es repeteix dues vegades i els resultats són 7 segons i 5 segons. 

Prova de paquets TCP  

La realització d’aquesta prova serveix per veure la velocitat en que envia paquets de 

diferents grandàries. Serveix per mesurar l’amplada de banda i el rendiment de la connexió 

entre dos equips. 

La diferencia entre TCP ( Protocol de control de transmissió) i de UPD (Protocol de 

datagrames d’usuari) és que TCP utilitza processos per verificar que els paquets siguin 

enviats correctament al receptor mentrestant amb UDP els paquets són enviats sense 

realitzar verificacions per amb l’avantatge de ser més ràpid que en TCP. 

El protocol TCP garanteix l'enviament de dades sense errors i en un mateix ordre, ens 

servirà per veure l’amplada de banda amb el qual cada equip envia dades. 
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El protocol UDP és el contrari del TCP, no garanteix l’odre d’arribada dels paquets i 

poden haver-hi paquets perduts. Ens servirà per veure fins quina amplada de banda no es 

perden excessius paquets. 

S’ha hagut d’instal·lar a cada equip el paquet iperf que serveix per enviar un flux constant 

de paquets tant TCP com UDP. Entre altres paràmetres es pot modificar la MTU (Maximum 

Transmission Unit). 

>apt-get install iperf 

Tots els equips excepte l’equip de la planta 0, es configuraran com a servidors: 

>iperf –s –i 1 

El de la planta 0 serà client, un exemple de comanda a utilitzar és: 

>iperf –c @ip –M(MTU size) –d –w 320k 

El paràmetre “w” és el tamany de finesra TCP. 

En TCP ,iperf intenta anar a la màxima velocitat que pot sempre hi quan pugui verificar la 

correcte recepció del paquet. 

Aquestes proves es realitzen amb les targetes Wifi configurades a 1 mW, el senyal no 

arriba tant bé com si estigues a màxima potència. 

El resultats serveix per comparar velocitats a diferents salts de la xarxa, però també 

depèn de la velocitat  de transmissió que estan els equips. Es fan tres repeticions. 

 

 

MTU 

Planta1 

Prova 1 

Planta1 

Prova 2 

Planta1 

Prova 3 

100 up 744 kbit/s 702 kbit/s 634 kbit/s 

100 down 762 kbit/s 660 kbit/s 637 kbit/s 

200 up 1,4Mbit/s 1,59Mbit/s 1,74Mbit/s 

200 down 1,57Mbit/s 1,75Mbit/s 1,66Mbit/s 

500 up 3,75Mbit/s 3,13Mbit/s 2,41Mbit/s 

500 down 3,99Mbit/s 3,83Mbit/s 3,51Mbit/s 

1000 up 3,43Mbit/s 3,26Mbit/s 3,12Mbit/s 

1000 down 5,97Mbit/s 6,83Mbit/s 6,01Mbit/s 

1500 up 3,35Mbit/s 4,38Mbit/s 4,69Mbit/s 

1500 down 6,89Mbit/s 5,61M 6,44Mbit/s 

 
Taula 7: Amplada de banda amb diferents MTUs en TCP. 

 

 

MTU 

Planta 2 

Prova 1 

Planta 2 

Prova 2 

Planta 2 

Prova 3 

100 up 456 kbit/s 356 kbit/s 308 kbit/s 

100 down 390 kbit/s 286 kbit/s 233 kbit/s 

200 up 686 kbit/s 750 kbit/s 723 kbit/s 
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200 down 644 kbit/s 604 kbit/s 417 kbit/s 

500 up 1,16Mbit/s 1,68Mbit/s 1,07Mbit/s 

500 down 755 kbit/s 606 kbit/s 864 kbit/s 

1000 up 981 kbit/s 1,24Mbit/s 1,57Mbit/s 

1000 down 1,01Mbit/s 1,12Mbit/s 1,04Mbit/s 

1500 up 1,54Mbit/s 939 kbit/s 890 kbit/s 

1500 down 1,02Mbit/s 1,04Mbit/s 1,19Mbit/s 

 
Taula 8: Amplada de banda amb diferents MTUs en TCP. 

 

 

MTU 

Planta 3 

Prova 1 

Planta 3 

Prova 2 

Planta 3 

Prova 3 

100 up 94,4 kbit/s 135 kbit/s 120 kbit/s 

100 down 63,8 kbit/s 66,5 kbit/s 68 kbit/s 

200 up 117 kbit/s 137 kbit/s 120 kbit/s 

200 down 57 kbit/s 73 kbit/s 64 kbit/s 

500 up 472 kbit/s 518 kbit/s 502 kbit/s 

500 down 180 kbit/s 171 kbit/s 165 kbit/s 

1000 up 596 kbit/s 526 kbit/s 599 kbit/s 

1000 down 170 kbit/s 192 kbit/s 186 kbit/s 

1500 up 606 kbit/s 586 kbit/s 689 kbit/s 

1500 down 159 kbit/s 192 kbit/s 185 kbit/s 

 
Taula 9: Amplada de banda amb diferents MTUs en TCP. 

 

 

MTU 

Planta 3 final 

Prova 1 

Planta 3 final 

Prova 2 

Planta 3 final 

Prova 3 

100 up 47,9 kbit/s 73 kbit/s 80 kbit/s 

100 down 45 kbit/s 44 kbit/s 42,7 kbit/s 

200 up 96,4 kbit/s 96 kbit/s 96,5 kbit/s 

200 down 50 kbit/s 50,2 kbit/s 46,4 kbit/s 

500 up 127 kbit/s 98,5 kbit/s 102 kbit/s 

500 down 73,6 kbit/s 80,5 kbit/s 90 kbit/s 

1000 up 141 kbit/s 171 kbit/s 153 kbit/s 

1000 down 98 kbit/s 106 kbit/s 102 kbit/s 

1500 up 247 kbit/s 333 kbit/s 290 kbit/s 

1500 down 111 kbit/s 52,1 kbit/s 80 kbit/s 

 
Taula 10: Amplada de banda amb diferents MTUs en TCP. 

 
En aquestes 4 taules es pot observar com a mesura que es va augmentant  la distància 

entre equips , l’amplada de banda es fa mes petit, això vol dir que com els paquets TCP no 

es perden, va més lent a enviar amb la mateixa MTU que el de la planta 1. Aquesta prova 

serveix per si es vol veure la velocitat màxima del equip si es va variant el valor de la MTU, 

ja que segons el seu valor es pot aconseguir més velocitat. També es pot observar que en 

pujada la velocitat és més gran que en baixada. 
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 Prova de paquets UDP 

La realització d’aquesta prova serveix per veure la velocitat en que s'envien paquets UDP 

fins que es perdin un 1 - 1,8 % dels paquets. 

Tots els equips, excepte l’equip de la planta 0, es configuraran com a servidors. 

>iperf –s -u –i 1 

El de la planta 0 serà client. 

>iperf –c @ip –u –b(k)  

En les següents proves s'ha anat incrementant l'amplada de banda de dades ofertes fins 

arribar a un volum que la xarxa no és capaç de transportar i la probabilitat de pèrdua és 

torna molt significativa. 

Amplada 
de 
banda 

P1 up 
 

P1 
down 

 

P2 up 
 

P2 
down 

 

P3 up 
 

P3 
down 

 

P3 
final 

Up 
 

P3 final 
Down 
 

Prova 1 527k 
Bits/s 

271k 
Bits/s 

383k 
Bits/s 

196k 
Bits/s 

269k 
Bits/s 

98,9k 
Bits/s 

47k 
Bits/s 

40,1k 
Bits/s 

Prova 2 473k 
Bits/s 

283k 
Bits/s 

378k 
Bits/s 

195k 
Bits/s 

234k 
Bits/s 

89,7k 
Bits/s 

58,8k 
Bits/s 

30,6k 
Bits/s 

Prova 3 521k 
Bits/s 

306k 
Bits/s 

284k 
Bits/s 

169k 
Bits/s 

278k 
Bits/s 

101,3k 
Bits/s 

43,7k 
Bits/s 

34,3k 
Bits/s 

 
Taula 11: Amplada de banda màxim  en pujada i baixada. 

 
Es pot veure en la taula anterior les amplades de banda màxim en que envia els paquets 

UDP abans de que perdi més d’un 1,8 %. 

Comentar que aquestes velocitats depèn de la velocitat de transmissió física i que això 

depèn de la qualitat del servei. 
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5. Conclusions  

Un cop acabat el projecte es procedeix a realitzar un balanç entre els objectius plantejats 

al començament amb els resultats obtinguts. 

La configuració en mode AP realitzada en aquest projecte permet l’accés dels usuaris a 

internet, a través dels resultats obtinguts es pot veure com es poden connectar a la xarxa 

“pfc” i que tenen accés a la xarxa amb el resultat del ping a la direcció IP 8.8.8.8. Per tant ja 

hem assolit un dels objectius. 

Pel segon objectiu, el disseny de la xarxa mallada, s’han comparat teòricament els dos 

protocols, el proactiu i el reactiu. D’aquesta manera s’ha comprovat que el protocol proactiu  

és el més eficient i  apropiat per el disseny de la xarxa. 

També s’han comparat les diferents targetes Wifi del projecte, dues targetes Wifi, la Wifi 

odroid i la tp-link nano, no permeten configurar el mode ni canviar la potència de 

transmissió. Per tant ,s’ha vist que les altres dues targetes, la tp-link i la Wifi raspberry, que 

sí que ho permeten, són les que serveixen per aquest projecte. 

Tractant-se d’un projecte per a metges sense fronteres, on la gent que utilitzarà les 

plaques possiblement siguin persones no acostumades a treballar directament sobre el 

terminal, crec que les plaques Odroid són la millor opció. En el cas de les plaques Odroid 

només obrir-les s’obre l’ interfície gràfica. 
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