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CAPÍTOL 2  LA TECNOLOGIA WLAN 
 
2-1 DEFINICIÓ DE LA TECNOLOGIA WLAN 
 
Una Wireless local area network (WLAN) és un sistema de comunicació de dades que 
s’implementa com una alternativa, o com un complement, al cablejat Ethernet LAN dins 
d’un edifici o una zona (ex. Campus universitari). WLAN és simplement un mecanisme 
d’accés sense cables a Ethernet LAN: a la xarxa convencional d’internet o a la xarxa 
corporativa/institucional d’intranet/extranet. 
 
Per emetre i rebre dades, es necessita d’una banda una WiFi certified radio pel 
component mòbil de la xarxa –això és una targeta pel PC o algun receptor-desxifrador 
d’ones radiofòniques– i de l’altra banda la base estacionària –Access Point o Gateway– . 
La base és el punt d’unió entre la part mòbil i la xarxa amb cables.  
 

 
 

Figura 1: Esquema bàsic d’una connexió Wireless  
Font: Elaboració pròpia a partir de croquis extret de: 

 Bergljung, Christian (2002) 
 
Aquest tipus de xarxes es diferencien de les convencionals principalment en la capa 
física i en la capa de enllaç de dades. La capa Física (PHY) indica com son enviats els 
bits d’una estació a una altra i la capa de Enllaç de Dades s’encarrega de descriure com 
s’empaqueten i verifiquen els bits de manera que no tinguin errors quan els reben les 
estacions. Les altres capes s’encarreguen dels protocols, dels ponts, encaminadors o 
portes d’enllaç que s’utilitzen per a connectar-se. 
 
Com es diu en els apunts de Pellicer, Carmen, Wi-Fi és una tecnologia de radio que 
utilitza un espectre radioelèctric d’ús comú, per tant necessita una legislació d’aquest ús 
per evitar interferències. L’agent encarregat d’establir el marc legal de l’espectre és el 
CNAF (Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias). D’altra banda, aquest 
enquadrament legal queda determinat per: Llei general de les telecomunicacions, llei 
32/2003 del 3 de novembre, les resolucions del CMT, CNAF, Reial Decret 1066/2001, 
del 28 de setembre, i l’ Ordre Ministerial, CTE/23/2002 del 11 de gener.  
 
2-2 COMPONENTS PER A CONFIGURAR UNA WLAN 
 
Un dels avantatges d’aquesta tecnologia és la facilitat d’ús de la mateixa i de la seva 
instal·lació. Una de les causes per les que això és així és que es necessiten pocs elements 
per crear una xarxa. Els components mínims per a configurar una WLAN són: 
 

WiFi certified radio
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- Terminals d’Usuari o Clients, dotats d’una Targeta Interfase de xarxa –NIC, Network 
Interface Card– que inclou un transcriptor radio i l’antena –emissora i receptora–. 
 

 
 

Figura 2:  Targeta interfase i antena  
Font: Robles, Gregorio (2002) 

 
- Punts d’Accés –Access Points o APs–, que permeten enviar la informació de la xarxa 
amb cables als terminals mòbils. 
 
- Controlador de punts d’accés: necessaris por raons de cobertura i/o tràfic. Aquest últim 
acostuma a incorporar la funcionalitat de AP –Punt d’accés–: 

- de client VPN  –Virtual Private Networks– 
- de client RADIUS –RemoteAuthentication Dial In User Service– per a tasques 
d’autenticar i autoritzar un servidor. 

 
D’altra banda, pel què fa a l’arquitectura interna de les xarxes WLAN, l’element 
fonamental d’aquestes és la cel·la. Aquesta es pot definir com l’àrea geogràfica en la 
que els terminals es connecten entre si, a través del medi aeri. Cadascuna d’elles està 
composada per: estacions –són adaptadors de conversió d’informació, encasellada per 
un protocol dins d’una cel·la–, un únic punt d’accés –aquest és l’element que gestiona 
tot el tràfic de les estacions i que permet la comunicació amb altres cel·les o xarxes–, 
BSS –es tracta d’una entitat independent que se comunica amb altres BSS a través del 
punt d’accés, mitjançant un sistema de distribució (DS)– i DS comunica el BSS amb 
altres BSS o amb una xarxa externa a través del cable Ethernet  o sense cables (WDS 
Wireless Distribution System)–. 
 
Segons el tipus de distribució que tingui la xarxa, la cel·la serà: IBSS –(Independent 
Basic Service Set) es tracta d’una cel·la que no utilitza cables , i que no està proveïda 
d’un sistema de distribució, per tant no es pot comunicar amb altres cel·les ni amb altres 
xarxes–, Mode Ad-hoc –és una variant del IBSS, en aquest cas el tràfic d’informació es 
du a terme directament entre els equips implicats, sense que s’hagi de recórrer a la 
jerarquia centralitzadora– , i Mode infrastructura –en el qual tot el tràfic passa per el 
punt d’accés, això suposa una pèrdua d’eficiència si dues estacions en un mateix BSS 
volen comunicar-se entre si. S’utilitza per a connectar una xarxa sense cables amb 
xarxes d’accés a internet (ADSL,RSDI…). 
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Figura 3: Xarxa sense cables al node en mode Ad-hoc 
Font: Robles, Gregorio (2002) 

 
La figura 3 mostra una arquitectura de xarxa bastant comuna. Tres portàtils es 
connecten mitjançant una xarxa sense cablejat al node en mode Ad-hoc. Com s’ha 
definit anteriorment, la comunicació es realitza directament entre els equips implicats, 
per tant entre aquests ha d’existir una visió directa per a que les ones puguin ser emeses 
i captades d’un portàtil a l’altre. El node, per la seva part, pot estar connecta a la vegada 
a una o més xarxes de àrea local tradicionals (Ethernet) i/o a Internet. 
 
2-3 ESTÀNDARDS I LES SEVES PROPIETATS PRINCIPALS 
 
La xarxa WiFi utilitza la tecnologia radiofònica desenvolupada per l’associació mundial 
IEEE –Institute of Electrical and Electronic Engineers–. Aquesta supervisa el grup de 
treball 802.11 que és l’encarregat de la investigació pel desenvolupament dels 
estàndards en les àrees locals sense cables. Per poder controlar els dispositius que 
operen en els espectres de banda de les LANs es va decidir regular el seu comportament 
respecte a l’ús dels recursos radioelèctrics, creant una normativa específica que tots han 
de complir. La estandardització ha permès desvincular-se de tecnologia propietària, 
aconseguint d’aquesta manera una plataforma oberta amb un major nombre de 
productes i a un preu més ajustat.   
 
En l’actualitat els estàndards més usuals per les WLANs són els 802.11b i 802.11a, 
tanmateix existeixen altres aparells que poden ser utilitzats en el mateix sector del 
mercat –entenent com a sector del mercat, la connexió sense cables a internet–, com per 
exemple: 802.11g, 802.11h, DECT, UTRA, TDD, Hiperlan 2 i bluetooth. 
 
La descripció dels següents estàndards s’ha realitzat a partir de UMTS-org (2002). 
 
IEEE 802.11b (Wireless fidelity -  WiFi): És el dominador de l’espai WLAN ja que és 
la més usada en l’actualitat, operant des de la freqüència de banda exempta de llicència 
de 2.4GHz. En contraposició a les tecnologies “Frequency Hopping Spread Spectrum” 
(FHSS) utilitzades en per exemple el Bluetoth, 802.11b utilitza les tecnologies “Direct 
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Sequence Spread Spectrum” (DSSS), la qual permet un major ample de banda i traspàs 
de dades (teòricament fins a 11Mb/s) que la seva alternativa. 
 
IEEE 802.11a (WiFi5): Aquest estàndard opera en un espectre de banda de freqüència 
de 5GHz cosa que el permet oferir una cobertura en ambients més complexes –per 
exemple en existència de murs–. A diferència de l’estàndard anterior utilitza tecnologies 
“Orthogonal Frequency Division Multiplex” (OFDM), la qual cosa li facilita una 
velocitat de transferència de dades teòrica de 54 MBps. 
 
IEEE 802.11g: Es tracta d’una extensió dels estàndards anteriors. Utilitzant l’esquema 
de modulació teòrica OFDM però operant en l’espectre de banda de freqüència de 
2.4GHz, per proveir una velocitat teòrica de transferència de dades de 54 MBps. 
 

802.11b 802.11a 802.11g
Velocitat de 
transferencia de 
dades (Mb/s)

11 54 54

Esquema de 
modulació DSSS OFDM OFDM

Freqüència que 
utilitza (Hz) 2,4 5 2,4

 
 

Taula 1: Quadre comparatiu de les propietats dels estàndards 
Font: Elaboració pròpia 

 
El problema d’aquests estàndards és el seu curt radi de cobertura. Aquests van ser creats 
per espais interiors, ja que originalment les xarxes WLANs van ser creades per a ús en 
xarxes empresarials. En la majoria de casos necessiten d’una visió directe entre 
emissors i receptors i a més a més requereixen que en el moment de connexió per ones 
radiofòniques la part mòbil estigui quasi parada, aquests dos aspectes es desenvoluparan 
més en el capítol 5. En l’actualitat s’està investigant en noves evolucions dels 
estàndards amb la finalitat de millorar les prestacions en aquestes dues direccions: 
operabilitat en entorns amplis i inhòspits, i les terminals en moviment. Estàndards com 
IEEE 802.16 o WiFi max estan destinats a solucionar aquests problemes. Justament, 
aquests dos aspectes són fonamentals en l’ús de la tecnologia WLAN  en el control i 
gestió del trànsit, ja que es necessita cobertura a l’aire lliure –per tant es depèn de les 
condicions meteorològiques que en cas de pluja o de boira poden afectar molt a les 
ones– i en moviment, no només des del punt de vista de la llibertat de connexió des de 
qualsevol localització, sinó que també d’una connexió contínua en moviment. 
 
Una altra qualitat important dels estàndards WLAN és la seva interoperabilitat. Gràcies 
a l’estandardització dels components de la xarxa, ara poden barrejar-se els dispositius 
per a connexió sense cables de diversos fabricants, facilitant un accés més directe i 
transparent amb la tecnologia. Aquesta interoperabilitat també es produeix entre 
diferents estàndards, sempre i quan operin en la mateixa freqüència de banda. D’aquesta 
manera, en una WLAN definida per estàndards de capacitats diferents però d’un mateix 
espectre de banda, es pot treballar a velocitats de transferència de dades diferents, sense 
que es produeixin interferències ni interrupcions en la comunicació. 
  
Una de les claus de la gran popularització de la tecnologia WLAN és el fet d’emplaçar-
se en freqüències d’ús lliure, és a dir que no és necessari demanar una autorització o 
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permís per a poder-ne fer ús. Tanmateix s’ha de tenir en compte, que la normativa que 
legisla l’administració de l’espectre varia de país a país –la qual cosa podria crear 
problemes en aquells corredors, vies, autopistes internacionals, ja que les terminals 
haurien de ser capaces d’adaptar-se a diferents espectres segons en un país estiguessin 
lliures uns o altres–. D’altra banda, el desavantatge d’utilitzar freqüències d’ús lliure és 
que aquestes comunicacions són propenses a interferències i a errors de transmissió, la 
majoria de cops causat pel nombre de dispositius operant en el mateix espectre. Aquests 
errors provoquen que els paquets d’informació siguin enviats una vegada i una altra fins 
que arribin a destí. Un percentatge d’error del 50% ocasiona una reducció del flux 
eficaç real (throughput) de dues terceres parts aproximadament. Per això i altres raons la 
velocitat màxima especificada teòricament en les propietats dels estàndards no és tal en 
la realitat. 
 
2-4 FUNCIONAMENT DEL SISTEMA 
 
En un principi, les xarxes sense cables van ser pensades per a fer-ne ús en la indústria i 
grans magatzems. Avui en dia, l’accés a les xarxes WLANs és possible en universitats, 
oficines, cases i fins i tot en espais públics com per exemple els aeroports. 
 
Les WLANs –Wireless Area Network– consisteixen en ordinadors portàtils –que poden 
ser tant labtops com PDA’s– o d’escriptori que mitjançant les targetes de xarxa (TR) 
que substitueixen a les habituals targetes per a la xarxa Ethernet o Token Ring, es 
connecten, com s’ha dit anteriorment,  a dispositius fixes anomenats "punts d’accés" –
Access Points(PA)– sense fer ús d’un suport físic. Per a substituir la capa física en una 
xarxa sense cables s’utilitzen dos mètodes que són la transmissió de Radio Freqüència i 
la Llum Infraroja. Els sistemes per infrarojos, segons l’angle d’obertura amb el que 
s’emet la informació, es poden classificar en: 
 
- Sistemes de curta obertura, també anomenats de raig dirigit o de línia de visió (LOS, 
line of sight).  
 
- Sistemes de gran obertura, també anomenats reflectits o difusos. 
 
D’altra banda, les comunicacions sense cables que utilitzen radiofreqüència poden 
classificar-se en: 
 
- Sistemes de banda estreta –narrow band– o de freqüència dedicada. Aquest tipus de 
mètodes treballa d’una forma similar a les ones d’una estació de radio. La senyal pot 
travessar parets, pel que l’abast de la xarxa pot ser bastant ampli. Tanmateix tenen 
problemes amb les reflexions que pateixen les ones de radio, per a contrarestar aquest 
fenomen s’han d’evitar les possibles interferències. 
 
- Sistemes basats en un espectre dispers o estès –spread spectrum–. La FCC (Comissió 
Federal de Comunicacions) a partir de 1985 va permetre l’ús sense llicència de 
dispositius que utilitzin 1 watt d’energia o menys, en tres bandes de freqüències: 902 a 
928 MHz, 2.400 a 2.483,5 MHz i 5.725 a 5.850 MHz 
 
Els punts d’accés (PA) complementen o substitueixen els habituals hubs, switch o 
routers de la xarxa Ethernet. Finalment, la infrastructura es completa amb antenes que 
augmenten la capacitat de transmissió i recepció dels dos elements que possibiliten la 
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WLAN. Aquestes antenes poden ser de dos tipus: les direccionals –el flux d’informació 
es produeix en una determinada direcció, angle, fora dels quals la comunicació és 
nul·la–, i les omnidireccionals –en aquestes la comunicació es produeix teòricament en 
els 360º, la transferència de dades és independent del punt on ens trobem, tanmateix 
l’abast en aquestes és menor–. 
 

 
Figura 4: Arquitectura xarxa WLAN 
Font: Schmidt, Anja Louise (2004) 

 
Les implementacions de les WLANs engloben totes les modalitats possibles des de les 
PANs (Personal Area Networks), MANs (Metropolitan Area Network), etc, fins les 
WANs (Wide Area Networks). Les PANs són xarxes sense cables de curt abast, 
generalment per a usos en interiors, on les distàncies que han de recórrer les ones de 
radio o els infrarojos són de pocs metres. Mentre que les xarxes sense cables tipus 
WAN i MAN tenen en la seva infrastructura torres i antenes que transmeten ones de 
radio o utilitzen tecnologia de microones para connectar amb xarxes de àrea local, 
utilitzant enllaços punt-punt i punt-multipunt. 
 
Els equips involucrats en una WLAN són aquells que es connecten a un node de la 
xarxa. Un cop la terminal es configura per a utilitzar aquella WLAN, la connexió es 
realitzarà de forma automàtica. Normalment, s’utilitza un protocol anomenat DHCP per 
a la connexió al node, aquest configura automàticament els paràmetres necessaris i 
assigna un IP, ruta per defecte i servidors de noms sense la necessitat de fer-ho 
manualment.   
 
Els nodes conformen la infrastructura de la xarxa. Mitjançant les connexions entre 
diferents nodes podem passar de una PAN a poder formar part d’una xarxa d’àrea 
metropolitana MAN. A més a més de proporcionar accés a aquestes xarxes també el 
poden oferir a internet. 
 
Les xarxes sense cables utilitzen una gran quantitat de protocols TCP/IP. S’entén per 
protocols, la sèrie de normes que han d’aportar funcionalitats tipus permetre localitzar 
un ordinador de forma inequívoca, realitzar una connexió entre dos ordinadors, 
independentment del tipus de màquina es tracti (MAC, PC), etc. Donada la complexitat 
de totes aquestes normes, els protocols s’han dividit en diferents nivells, els TCP/IP són 
els encarregats de regular les connexions per internet. Per tant, aquests jugaran un paper 
decisiu a l’hora de realitzar moltes de les funcions de la tecnologia WLAN com a un 
ITS en el trànsit.   
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Segons l’estudi de Robles, Gregorio (2002) l’enrutament automàtic entre nodes és 
imprescindible si volem que tota la xarxa sàpiga els canvis en la seva topologia sense 
que s’hagi de produir una intervenció humana directa. Després d’estudiar les diferents 
alternatives a l’hora de realitzar l’enrutament entre nodes, s’ha vist que la millor opció 
és utilitzar l’enrutament dinàmic utilitzant OSPF (Open Shortest Path First). 
 
2-5 ÚS ACTUAL DE LA TECNOLOGIA WLAN 
 
La gran popularitat d’aquesta tecnologia ha provocat una expansió en molts àmbits. 
Moltes àrees públiques estan sent implementades pels proveïdors de serveis WLAN i 
operadors públics concorreguts regularment per un tràfic important de persones (cafès, 
aeroports, hotels); permetent així, l’accés a la xarxa en el pas (“on-the-go”) per aquests 
operadors públics, entenent que mentre s’està utilitzant aquest servei, es requereix que 
l’usuari estigui estacionari. 
 
L’ús privat d’aquesta tecnologia s’està desenvolupant entorn a  institucions (com per 
exemple: hospitals, universitats, etc),  particulars (en les cases de la gent), i empreses, 
normalment  la seva instal·lació es produeix com a substitució de la xarxa per cable. 
 
Característiques WLAN Privada WLAN Pública 
Localització Cases, oficines i empreses “Hot spots”: Hotels, 

aeroports, cafès, espais 
públics 

Operador Empreses i particulars Operadors públics i 
Proveïdors de serveis 
WLAN 

Usuaris Empleats fixes o mòbils, 
individuals 

Individuals 

Objectius Substitució del cablejat i/o 
accés a la xarxa de 
l’empresa 

Connexió mitja-alta a 
internet i/o empresa VPN 

Seguretat Mitja però adequada Mitja però s’està millorant 
 

Taula 2: Comparació entre les WLAN públiques i privades 
Font: UMTS Forum (2002) 

 
D’altra banda, s’estan desenvolupant millores en aquesta tecnologia no només per oferir 
un servei de connexió als usuaris, sinó que s’està integrant en altres projectes com per 
exemple en els transports públics de Madrid, projecte NERPIO o el projecte 
DEMETER.  
 
En un principi, a Madrid, es va intentar connectar els trens amb la xarxa fixa d’internet, 
amb la finalitat d’enviar imatges des de les estacions i els interiors del tren a un centre 
de control. Posteriorment es va estendre la xarxa a altres serveis com per exemple la 
possibilitat de comunicació verbal, comptatge de passatgers, etc. Després es va voler 
passar el sistema als autobusos, el projecte base només contemplava la connexió en les 
cotxeres, amb la qual cosa es transferia tota la informació de cop. En la actualitat s’ha 
triat una connexió de banda estreta que permet una localització constant i una 
comunicació verbal. 
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Figura 7: Esquema projecte DEMETER 
Font: Plaza, José Fabián (2003). 
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Figura 5: Esquema implementació Wi-FI al metro Madrid 

Font: Plaza, José Fabián (2003). 
 
El projecte NERPIO és força ambiciós, es tracta de oferir la connexió a internet al 95% 
de la població de Castilla La Mancha. El principal problema és superar les traves que el 
terreny posa a les ones radiofòniques per a que aquestes arribin a totes les targetes 
d’accés. És per aquesta raó que es van haver d’ajudar de satèl·lits, ja que hi havia força 
zones que quedaven a “l’ombra”. 
 

 
Figura 6: Esquema projecte NERPIO 

Font: Plaza, José Fabián (2003). 
 
Finalment, el projecte DEMETER –s’han fet proves a Castilla la Mancha– es basa en un 
sistema de videovigilància i detecció automàtica d’incidències –incendis, 
esllavissaments, inundacions, etc–. Les càmares enregistradores estan connectades a la 
xarxa creant una WLAN a l’aire lliure, i des d’un centre de control es gestiona la 
informació rebuda.  
 




