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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. Per a la implantació de la xarxa mesh s'escull el protocol 

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

dispositius escollits, d’aquesta manera els nodes també es podran comunicar entre ells 

i així poder facilitar la comunicació entre els usuaris. 

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

de mesura de capacitat de càrrega i descàrrega de fitxers dins de la xarxa. 

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

realitzar el disseny de la xarxa i el procediment per configurar els nodes pas a pas. 
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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. 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, de esta manera los nodos también se podrán comunicar entre 

ellos y así facilitar la comunicación entre usuarios. 

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

pruebas de medida de capacidad de carga y descarga de ficheros dentro de la red. 

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

el diseño de la red y el procedimiento para configurar los nodos paso a paso. 
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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. The OLSR protocol is chosen to implement the network as there is a 

freeware version available to the selected devices, so nodes can also talk between the 

other nodes to make a better communication with users. 

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

transmission capacity uploading and downloading files in the network. 

Theoretical data, instructions for the design of the network and the configuration of the 

nodes. 
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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 a aquest problema: satisfan la necessitat de mobilitat i la necessitat de 

connexió sense fils.  

A part de les utilitats generals de connexió, l'IEEE 802.11 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 a l’enviament i recepció de paquets.  

Les xarxes mesh 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’utilitzarà el protocol proactiu ja que en el primer projecte ja es va arriba 

a la conclusió de quin protocol és el mes adient per aquest projecte.  

La cobertura de les xarxes mesh 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 i la configuració dels equips pas a pas. 
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1.1.  Objectius 

L’objectiu principal del projecte és dissenyar una xarxa per 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 a 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 el primer projecte es va fer 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 primer 

projecte es van comparar els protocols d’ encaminament i es va escollir el més adient 

per aquest projecte, també es van realitzar varies mesures de rendiment de la xarxa i 

es va comprovar el correcte funcionament de les dues xarxes per separat. 

En aquest segon projecte, que és el que ens ocupa, s’ajuntaran les dues parts, i que 

amb un únic equip connectat a internet directament, porti internet a qualsevol equip de 

la xarxa, fent així que tots els usuaris que es connectin a la xarxa puguin tenir internet i 

comunicar-se entre ells, també un cop comprovat el correcte funcionament de les dues 

xarxes juntes es realitzaran proves de carrega i descarrega de fitxer dins la xarxa, 

comprovant d’aquesta manera la velocitat i temps que triguen. 

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 utilitzades 

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. 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 

Figura 1 : Especificacions de varis protocols. 
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2.2. Access Point 

Un Access Point (AP) es defineix principalment per ser el mode infraestructura.  

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, 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 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 2 :Disseny d’una topologia de xarxa amb AP. 

En la figura 2 es veu com la comunicació entre els PCs de la xarxa es fa a través del 

AP. 

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 3 : Disseny d’una topologia de xarxa Ad-Hoc. 

En la figura 3 es veu com cada PC es connecta amb tots els altres directament, 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 directament necessiten el 

nivell 3 de la capa OSI. És l’anomenat 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. 

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

uns altres; tothom ha de connectar-se 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 4 : Disseny d’una topologia de xarxa mallada. 

En la figura 4 es pot observar com tots els nodes es comuniquen entre ells. 

2.4.1. Característiques i limitacions  

Les característiques principals són : 

 Els nodes poden connectar-se entre si. 

 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. 
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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. 

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]. 

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 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]. 

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.  

 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]. 
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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 5 : Funcionament del MPR per N estacions [8]. 

HNA4 

El HNA4 és una opció dins del fitxer de configuració del OLSR. 

En principi, el protocol OLSR només anuncia nodes que formen part de la xarxa mesh. 

Si es vol, també és possible anunciar prefixos de xarxa o nodes que no formin part 

d'aquesta xarxa mesh, i que els nodes aprenen on estan utilitzant altres mecanismes, 

com per exemple un fitxer de configuració actualitzat per l'administrador de la xarxa. 

D’aquesta manera tots els nodes de la xarxa mesh tenen accés a aquestes xarxes 

diferents de la mesh principal. 

L’ opció HNA4 és molt necessària per aquest projecte, ja que cada node ha d’anunciar 

les xarxes que estan fora de la xarxa mesh. Aquesta opció es troba dins del fitxer de 

configuració del olsrd.conf, només s’ha d’afegir la xarxa que vol anunciar el node. 

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

Vector). 

En aquest projecte es va escollir el protocol OLSR, ja que al ser un protocol proactiu 

sempre està pendent dels canvis que puguin haver-hi a la xarxa, com aquesta xarxa 

està formada per equips mòbils, aniran canviant de lloc molt sovint, per tant, es necessita 

un protocol que s’adapti a aquest tipus de xarxa i l’unic protocol que s’adapta és el 

proactiu ja que s’anticipa als possibles canvis de rutes. 
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2.6. Seguretat WEP i WPA 

WEP és un protocol establert en la primera versió de l'estàndard IEEE 802.11 per donar 

seguretat a les xarxes sense fils. WEP ( Wired Equivalent Privacy) utilitza un algoritme 

RC4 ( Rivest Cipher 4 ) per xifrar les claus de 40 a 104 bits, a les quals s’afegeixen 24 

bits corresponents al vector inicialització (IV). La part fonamental de la seguretat WEP 

és la clau compartida per tots els dispositius i punts d’accés que intervenen en les 

comunicacions. 

En l'actualitat, la seguretat WEP no és molt utilitzada degut a l'existència d’un software 

que descobreix els logins i passwords dels usuaris, per tant la xarxa perd tota possible 

seguretat [9]. 

WPA ( Wi-Fi Protected Access ) es descobreix en el 2003 amb la finalitat de millorar els 

inconvenients de la seguretat WEP, de forma transitòria de mentre es definia el WPA2. 

Per garantitzar la compatibilitat amb el hardware existent, WPA xifra les dades utilitzant 

el RC4 millorat. Les claus ara tenen longitud de 128 bits i els afegeixen 48 bits de vector 

de inicialització. 

WPA implementa un protocol anomenat TKIP (Temporal Key Integrity Procotol). TKIP té 

la funció de canviar les claus conforme s’utilitzen en el sistema. Addicionalment, es millor 

la integritat de la informació amb el codi MIC ( Message Integrity Code) que normalment 

es conegut com Michael, ell mateix genera un bloc de 4 Bytes a partir de les dades a 

transmetre i les direccions MAC origen i destí [9]. 

WPA2 és la segona versió del WPA permet als dispositius utilitzar la tecnologia de 

xifratge que considerin més convenient, tenint com a opcions un algoritme més robust 

com AES (Advanced Encryption Standard) i l’algoritme ja mencionat RC4. 

Quan el dispositiu utilitza un xifratge mitjançant AES, implícitament també utilitza el 

protocol CCMP (Counter Mode Cpher Block Chaining Message) que assegura la 

confidencialitat de les dades permetent que només les persones autoritzades accedeixin 

a la informació, així mateix proporciona la prova d'autenticitat de cada un dels usuaris 

[9]. 

2.7. DHCP  

El DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), és un estàndard de l'IETF (Internet 

Engineering Task Force) dissenyat per simplificar la administració de la configuració de 

la interfície de xarxa dels dispositius connectats a una xarxa. 

Si es té un servidor DHCP, la configuració dels equips de dins de la xarxa és automàtica 

d’aquesta manera s’evita la necessitat d’haver de realitzar manualment un per un la 

configuració TCP/IP de cada equip. 

Un servidor DHCP és un servidor que rep peticions de clients sol·licitant una configuració 

de xarxa IP. El servidor respondrà aquestes peticions proporcionant els paràmetres que 

permetin als clients auto configurar-se. Per a que un PC sol·liciti la configuració a un 

servidor en la configuració de xarxa dels PCs s’ha de seleccionar l’opció “Obtenir 

direcció IP automàticament”. 

El servidor proporcionarà al client almenys els següents paràmetres:  
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 Direcció IP. 

 Màscara de xarxa. 

Opcionalment, el servidor DHCP podrà proporcionar uns als tres paràmetres de 

configuració com els següents: 

 Porta d’enllaç. 

 Servidors DNS. 

2.8. IPTABLES 

La comanda Iptables és una poderós Firewall integrat en el kernel de Linux i forma part 

del projecte netfilter. 

Instal·lació 

Tots els kernels de la sèrie Arch Linux són compatibles amb Iptables, només es 

necessita instal·lar les eines en el espai d’usuari que són proporcionades pel paquet 

“iptables” present en els repositoris oficials. 

2.8.1. Cadenes 

Les cadenes són llistes de regles: 

1. Tot el trànsit entrant dirigit a la màquina es fa passar a través d'INPUT. 

2. Tot el trànsit que surt de l'equip generat localment es fa amb la cadena OUTPUT. 

3. Tot el trànsit enrutat que no s’ha generat localment es fa amb la cadena 

FORWARD. 

2.8.2. Regles 

El filtratge de paquets en la xarxa es basa en les regles que s’especifiquen per diverses 

coincidències (són condicions que el paquet ha de satisfer per a que la regla es pugui 

aplicar) i un objectiu o target (acció a realitzar quan un paquet coincideix amb la condició 

plenament). 

Els objectius s’especifiquen mitjançant l'opció –j o –jump. Els targets poden ser tant les 

cadenes definides per l’usuari, com un dels targets integrats especials, o una extensió 

de target. Els targets integrats són ACCEPT, DROP, QUEUE i RETURN, les extensions 

de target són, per exemple, REJECT i LOG. 

2.8.3. Procediment 

Per crear regles, podem analitzar molts aspectes dels paquets de dades. Podem filtrar 

paquets en funció de: 

Tipus de paquet de dades: 

 INPUT: paquets arriben a la màquina. 

 OUTPUT: Els paquets surten de la maquina. 

 FORWARD: Els paquets passen per la màquina. 

Interfície per la que entren (i = input) o surten (o = output) els paquets: 

 eth0,eth1,wlan0... 
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IP origen dels paquets (s = source): 

 IP concreta. 

 Rang de xarxa. 

IP destí dels paquets (d = destination): 

 IP concreta. 

 Rang de xarxa. 

Protocol dels paquets (p = protocol): 

 tcp,udp,icmp... 

Fer NAT (modificar l'adreça IP origen i destí per connectar la xarxa a una altre xarxa o 

a internet) 

 Filtrar abans d'enrutar: PREROUTING. 

 Filtrar després d'enrutar: POSTROUTING. 
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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 

que tots els nodes que faran de routers 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 6: 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. 

La placa ODROID-XU3 té els següents components: 

 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. 
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Figura 7: Placa ODROID XU3. 

 

Targeta de memòria de 16 
GB  

 

Adaptador per connexió 
USB  

Cable HDMI per connexió 
amb pantalla  

 

 

 

 

Figura 8 : 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 € i té les següents 

característiques: 

 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. 
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Figura 9 : Placa Raspberry Pi 2. 

 

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  

 

 

 
  

Figura 10 : 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 potencia.   
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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. 

3.2.1. Condicions Inicials 

En aquest apartat es defineixen les direccions IP que s’utilitzen per un cas en concret. 

Adreçament IP per al mode AP 

#ODROID 1 Xarxa pfc1 : 10.1.2.2 netmask 255.255.255.0 

#RASPBERRY 1 Xarxa pfc2 : 10.1.3.3 netmask 255.255.255.0 

#ODROID 2 Xarxa pfc3 : 10.1.4.4 netmask 255.255.255.0 

#ODROID 3 Xarxa pfc4 : 10.1.5.5 netmask 255.255.255.0 

#RASPBERRY 2 Xarxa pfc5 : 10.1.6.6 netmask 255.255.255.0 

 

Com a adreçament IP per al mode Mesh 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 

#ODROID 3 : 10.1.1.5 netmask 255.255.255.0 

#RASPBERRY 2 : 10.1.1.6 netmask 255.255.255.0 

 



 

Configuració de la xarxa | 27 

 

4.- Configuració de la xarxa 

4.1. Primers passos 

4.1.1. Mode de connexió 

Per poder configurar les plaques, ODROID i Raspberry Pi2, s’han de connectar al 

corrent elèctric, a una pantalla a través del seu port HDMI i s’ha de connectar un teclat  

i un ratolí a través dels seus ports USB. 

Es pot observar el connexionat de les plaques tant en l'ODROID com en la Raspberry 

Pi2 en la següent imatge: 

 

Figura 11 : Connexionat de les plaques. 

 

Un cop connectades les plaques a la pantalla i al corrent elèctric es començaran a 

inicialitzar i a carregar els sistemes operatius pertinents. 

En el punt 2.2 veurem la inicialització de les dues plaques.  

4.1.2. Inicialització de les plaques 

Un cop connectades les plaques a la pantalla i al corrent elèctric es visualitzen les 

següents imatges: 
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Figura 12 : Pantalla inicial ODROID. 

 

Figura 13 : Pantalla inicial Raspberry Pi2. 

En el cas de la Figura 2, es pot veure com la pantalla d’inici és completament orientada 

a l'usuari, es veu un escriptori, les carpetes d’usuari, l' icona del terminal etc. 

Per al cas de la Figura 3 és diferent, només iniciar-se la Raspberry s’entra en el mode 

terminal, s’ha d’escriure : startx per poder entrar en el mode gràfic. Un cop s’ha entrat 

en el mode gràfic es pot veure com aquest mode no és tant intuïtiu com el cas de 

l'ODROID. 

Abans de començar amb la configuració de les plaques s’ha d’obrir un terminal, tant en 

l'ODROID com en la Raspberry, i actualitzar cada placa amb la següent comanda: 

#apt-get update 

Un cop realitzada l'actualització de cada placa ja es pot configurar. 

4.2. Configuració mode AP 

La configuració en mode AP serà igual tant en l'ODROID com en la Raspberry. 

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

d’unes condicions inicials, és a dir, saber quines adreces IP es configuraran en cada 



 

Configuració de la xarxa | 29 

 

interfície WLAN de cada placa. S’ha de tenir en compte que cada placa ha de tenir 

diferents rangs IP per a la targeta Wi-Fi que farà d’AP, ja que sinó hi hauria duplicitat 

d’adreçament IP i provocaria que no funcionés la xarxa adequadament. 

4.2.1. Programes necessaris 

Per realitzar la configuració en mode AP es necessiten dos programes: 

El fitxer hostapd.conf serveix per implementar el punt d'accés i els servidors 

d’autentificació. 

En el fitxer isc-dhcp-server es defineix per a quina interfícies es configura les peticions 

del servidor DHCP. 

En el fitxer  dhcp.conf es defineix el rang d’adreces IP de la xarxa del punt d'accés. 

#apt-get install hostapd 

#apt-get install isc-dhcp-server 

4.2.2. Configuració dels fitxers 

Primerament es configura les direccions IP en les interfícies WLAN: 

#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 

 

Un cop es tenen les interfícies configurades es passarà a editar el fitxer hostapd.conf 

que serveix per crear el SSID, canal de transmissió, contrasenya de la xarxa etc. S’ha 

de tenir en compte que cada xarxa AP de cada placa haurà de tenir un SSID, canal de 

transmissió i contrasenya diferents, sinó pot donar lloc a confusió. 

 

#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 

# 

#sin AUTENTICACION 

auth_algs=1 
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# 

#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 

 

Si es vol tenir una xarxa oberta, sense seguretat, es deixa el paràmetre auth_algs=1, 

si es vol contrasenya s’ha de configurar el paràmetre auth_algs=2. 

Si es vol tenir la xarxa amb contrasenya, s’ha de configurar també en el fitxer hostapd 

quin tipus de contrasenya es vol: WPA o WEP. 

Un cop creada la xarxa es necessita un servidor DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol) que doni adreces IP als equips que es vulguin connectar a la xarxa. 

Primerament es modifica el fitxer isc-dhcp-server on es defineix per quina interfície 

està creada la xarxa AP: 

 

/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). 

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

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

 

I per últim es modifica el fitxer dhcp.conf on es defineix el rang d’adreces IP que es farà 

servir, aquí és on es diferenciarà de cada placa. 

/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;} 

 

Per acabar s’escriurà una comanda més : 

/proc/sys/net/ipv4/ip_forward 

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

router. 

 

Per poder tenir aquesta comanda fixa i no haver-la d’escriure cada cop es fa el següent: 

al fitxer #/etc/sysctl.conf descomentem la frase: 

net.ipv4.ip_forward = 1 

4.2.3. Resultats de la configuració 

Un cop editats els fitxer es pot comprovar que s’han configurat correctament. Una forma 

de comprovar-ho és observant la interfície en qüestió:  

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 

 

Una altre manera de comprovar que està radiant el SSID que hem configurat és buscant 

xarxes Wi-Fi amb el mòbil: 

http://ns1.internal.example.org/
http://internal.example.org/
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Figura 14 : Connexió a la xarxa PFC. 

4.3. Configuració mode MESH 

4.3.1. Programes necessaris 

Els programes necessaris per poder realitzar aquesta configuració son: 

#apt-get install olsrd 

#apt-get install olsrd-pluggins 

El fitxer olsr.conf serveix sobretot per definir els temps de missatges del paquets: Hello, 

TC , HNA i MID. 

4.3.2. Configuració dels fitxers 

Per a la configuració d’aquest mode únicament s’han de modificar dos fitxers, el 

/etc/network/interfaces i el /etc/olsrd/olsrd.conf. 

En el primer fitxer, /etc/network/interfases, es configuraran les adreces IP, el 

SSID i canal de transmissió de la interfície WLAN que es vol configurar. S’ha de tenir en 

compte que en la configuració en mode mesh, totes les interfícies WLAN de les plaques 

que es configurin en aquest mode, s’han de posar dins del mateix rang d’adreces IP, és 

a dir, dins la mateixa xarxa. 

En el segon i últim fitxer que configurarem, el /etc/olsrd/olsrd.conf, únicament 

s’haurà de canviar el següent: 
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# HNA IPv4 routes 

# syntax: netaddr netmask 

# Example Internet gateway: 

# HNA4 0.0.0.0 0.0.0.0 

Aquest fitxer és on es defineix en l’opció Hna4 les adreces IP fora del rang de la xarxa 

mesh que es volen incloure a la taula d’enrutament, és a dir, el nostre cas són les xarxes 

AP i internet (0.0.0.0 (ip) 0.0.0.0 (mask) ) que es vol compartir dins de la xarxa mesh, a 

més a més, a l’hora de executar l'OLSR des d'un terminal es farà de la següent manera: 

#olsrd –i wlanX –d 2 

On X= el número de WLAN configurada en mode mesh i d= número de debug. 

4.3.3. Comprovació del correcte funcionament 

Per veure el seu correcte funcionament es pot mirar de tres formes: 

La taula d’enrutament: 

 

Figura 15 : Taula enrutament ODROID. 

En aquesta figura es pot observar la taula d’encaminament d’un equip dins de la xarxa 

mesh, es veu com per la interfície wlan7 (mode AP) es veu només la xarxa de l'AP i per 

la interfície wlan9 (mode mesh) es veuen tots els equips que estan dins de la xarxa 

mesh, també es veuen les xarxes AP dels altres equips i la ruta cap a internet. 

Les interfícies configurades es poden veure fent un ifconfig on es veuria 

l’adreçament IP i el iwconfig on es poden veure les interfícies WLAN configurades. 

La tercera forma de mirar el correcte funcionament és fent un ping als equips o adreces 

IP que es vulgui arribar. 

 

Figura 16 : Traceroute a un equip de la xarxa. 



34 Configuració de la xarxa |  

 

Com es pot observar en la Figura 6 es veu com un equip de la xarxa mesh arriba a ping 

a un altre equip de la xarxa mesh a traves de dos salts. 

4.4. Configuració de la xarxa amb internet 

4.4.1. Configuració dels fitxers 

En aquest apartat s’haurà de connectar un equip de dins de la xarxa via Ethernet a un 

router amb accés internet. 

Seguidament es modificaran els següents paràmetres: 

En el fitxer /etc/olsrd/olsrd.conf apartat Hna4 s’ha d’afegir el següent: 

0.0.0.0 0.0.0.0 

D’aquesta manera l’equip on es connecta a internet està afegint la ruta a internet a la 

xarxa mesh. 

Per acabar s'han d’afegir les regles de les taules iptables per a que totes les xarxes 

AP de la xarxa mesh puguin accedir a internet, la comanda és la següent: 

iptables –t nat –A POSTROUTING –s @IP(dels APS) –o eth0 –j 

MASQUERADE 

On la eth0 és per on es connecta la placa al router amb accés a internet. 

4.4.2. Comprovació del correcte funcionament 

En la figura 7 es pot observar la taula d’encaminament d’un equip de la xarxa, es pot 

veure com per la eth0 es té la ruta cap a internet. 

 

Figura 17 : Taula encaminament de l’equip connectat al router. 

 

En la figura 8 es pot observar que només connectar el cable Ethernet al router 

automàticament es connecta a la xarxa i agafa adreçament IP. 
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Figura 18 : ipconfig de la interfície eth0. 

 

Una altre comprovació és fer un ping cap a internet : 

 

Figura 19 : Ping a internet. 

 

I per últim, una comprovació de que la xarxa està funcionant correctament és 

connectant-se amb un ordinador de dins d’una xarxa AP i poder navegar. 

En les figures 20 i 21 es pot observar que al connectar-se a una xarxa AP agafa 

adreçament  IP i que té accés a internet, també es pot veure en la taula d’encaminament 

com es té accés a la xarxa mesh i a internet. 

 

Figura 20 : ipconfig del PC i sortida a internet. 
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Figura 21 : Taula d’encaminament del PC. 
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5.- Mesures de funcionament de la xarxa 

Un cop demostrada la correcte comunicació dels diferents tipus de xarxes es realitzen 

mesures de velocitat dels paquets. 

Per poder realitzar aquestes mesures es necessita un programa integrat dins de Linux 

anomenat FTP (File Transfer Protocol). El FTP és un protocol per a la transferència 

d’arxius entre equips connectats dins la xarxa. Esta basat en l’arquitectura client-

servidor, des d'un client equip es pot connectar a un equip servidor i descarregar arxius. 

Per a la realització d’aquestes mesures es necessitarà un fitxer, en aquest cas el fitxer 

és el provaftp.odt de 12.271 KBytes per descarregar des del servidor i es realitzarà en 

tres escenaris diferents: 

ESCENARI 1 

 

Figura 22 : Primer escenari. 

En aquest escenari es connecta un equip a la planta 1 i un altre es queda a la planta 0. 

Els resultats són els següents: 

Prova Temps (s) Velocitat ( kB/s) 

1 0.16 73.6 

2 0.05 247.4 

3 0.08 154.2 

4 0.11 110.4 

5 0.06 200.7 

6 0.07 175.0 

7 0.07 180.0 

8 0.01 221.6 

9 0.05 232.8 

10 0.08 148.7 

Figura 23 : Resultats FTP escenari 1. 
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Veient els resultats s’observa com la velocitat de descàrrega del fitxer i el temps que 

triga és molt bo, ja que estan només a un salt de distància i no hi ha gaire distancia entre 

ells dos. La diferència de velocitats es deguda a la saturació del canal, ja que per aquest 

canal de freqüència passen altres xarxes Wi-Fi que interfereixen en la velocitat de 

càrrega i descàrrega de fitxers, a més a mes, no es pot saber a priori a quina velocitat 

es transmeten a cada tram degut a que no es sap la potencia rebuda ni la relació de la 

senyal amb la interferència. 

ESCENARI 2 

 

Figura 24 : Segon escenari. 

En aquest escenari s’introdueix un tercer equip provocant així que hi hagi més d’un salt 

per descarregar el fitxer des de el servidor. 

Prova Temps (s) Velocitat ( kB/s) 

1 0.75 16.0 

2 0.43 27.7 

3 0.49 24.4 

4 0.32 37.9 

5 0.20 60.1 

6 0.29 40.7 

7 0.31 38.8 

8 0.32 37.8 

9 0.38 31.6 
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10 0.19 62.9 

Figura 25 : Resultats FTP del escenari 2 

Veient els resultats obtinguts del escenari 2 es pot veure que el fet d’augmentar de 

distància els equips i afegir un tercer equip, provoca que  es trigui més temps en la 

descàrrega del fitxer i per tant menys velocitat de descàrrega. La variabilitat de velocitats 

per aquest escenari es deguda a que al canviar de planta i posar un equip en la planta 

0 un altre en la planta 1 i un altre a la planta 2, tots tres configurats per a que treballin 

en el canal 5, provoca que el canal 5 pugi estar mes o menys interferit per altres xarxes 

Wi-Fi depenent de la planta en la que estiguin. 

ESCENARI 3 

 

Figura 26 : Tercer escenari. 

En aquest escenari serveix per veure que amb més equips a la xarxa i més distància la 

descàrrega del fitxer és més lenta. La diferencia de velocitats es deguda pel mateix 

motiu que en els altres dos escenaris, depèn molt de la interferència d’altres xarxes Wi-

Fi que estigui utilitzant el mateix canal i la saturació que estiguin provocant. 

Prova Temps (s) Velocitat ( kB/s) 

1 2.1 5.7 

2 1.34 8.9 

3 0.47 25.3 

4 3.9 3.0 

5 0.73 16.3 

6 0.5 24.2 
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7 0.74 16.1 

8 1.05 11.4 

9 0.33 36.9 

10 2.56 4.7 

Figura 27 : Resultats FTP escenari 3  

ESCENARI 4 

Un altre tipus de prova que s’ha realitzat ha sigut pujant al màxim la potència de 

transmissió de cada targeta Wi-Fi, d’aquesta manera es podia observar fins a quina 

distancia no es perdia la comunicació entre dos equips. 

La prova primerament consisteix en posar una ODROID en la planta 0 del edifici C3 de 

la UPC Campus Nord, una segona ODROID a la planta 1 del edifici C4 de la UPC, fins 

aquest punt s’aconsegueix visibilitat entre les dues plaques dels dos edificis. 

Seguidament es col·loca un tercer equip, una Raspberry pi2, en la planta 1 del edifici C4 

però al altre extrem de la planta, en aquest punt, hi ha visibilitat amb l’equip de la mateixa 

planta però no hi ha amb l’equip de l’edifici C3, per tant, ja s’ha aconseguit fer dos salts. 

Per últim es col·loca un quart equip, una ODROID, en la plata 2 del edifici C4 de la UPC, 

en el mateix extrem que la Raspberry pi2, d’aquesta manera s’ha aconsegueix tenir 3 

salts en 4 equips. Un cop arribat aquest punt, es comprova el seu correcte funcionament 

connectant-se a la xarxa AP que radia la última placa connectada en la planta 2 del 

edifici C4 i verificant que hi ha connexió a internet. 

En aquesta prova es va veure el problema d’ajustar les distàncies entre plaques i les 

interferències d’altres xarxes Wi-Fi que podien estar utilitzant el mateix canal, aquest 

problema de les interferències no es tindrà quan s’implanti en un camp de refugiats 

d’Àfrica, el problema d’ajustar tant les distàncies fins al seu límit provocava pèrdues de 

paquets i limitacions en velocitat. S’ha pogut comprovar perquè la connexió a internet al 

extrem final de la xarxa de vegades era lenta degut a aquestes limitacions. 
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6.- Conclusions i línies futures 

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.  

El funcionament de les dues xarxes en conjunt s’ha demostrat que funciona 

correctament a través dels resultats obtinguts, s’ha vist també la correcte connexió a 

internet a través de tota la xarxa i amb les proves de càrrega i descàrrega de fitxer s’ha 

pogut verificar el bon rendiment de la xarxa global. 

S’han muntat diferents escenaris on s’ha pogut comprovar el correcte funcionament de 

la xarxa a baixa potència de transmissió i a alta potència. D’aquesta manera s’ha pogut 

comprovar quines son les seves limitacions es termes de distancia i interferència de la 

xarxa. 

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 la interfície gràfica. 

Com a línies futures es podria fer un servidor d’usuaris i contrasenyes on cada cop que 

un usuari es volgués connectar a una xarxa AP primer es verifiqués si aquest usuari té 

permisos per poder accedir a la xarxa, seria una manera de privatitzar la xarxa. En 

aquest projecte s’ha fet una xarxa privada amb contrasenya WPA2. 

Un segon possible projecte seria crear una xarxa MPLS, donaria millors prestacions 

però això suposaria un canvi d’equips mes cars i més pressupost. 

Un altra possible continuació de projecte seria intentar tenir una supervisió remota dels 

equips, ja que aquest projecte està orientat a gent que no sap configurar els equips i si 

tinguessin qualsevol tipus d’averia es podria detectar de forma proactiva i poder oferir 

un millor servei i millor qualitat. 
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