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2.Introducció 
 
Des de que el físic i inventor italià Guglielmo Marcioni inventà la transmissió 

telegràfica sense fils mitjançant ones hertzianes el 1896, la tecnologia ha avançat molt 

fins a l’actualitat. Però l’objectiu sempre ha estat el mateix: transmetre dades a distància 

sense utilitzar fils. Aquest concepte ha tingut múltiples aplicacions, i al llarg dels últims 

anys hem vist com es produïa un immens desenvolupament en aquest camp. Las xarxes 

sense fils han pres un paper molt important en les nostres vides: ràdio, televisió, xarxes 

sense fils d’ordinadors (Wi-fi), Buetooth, telèfons mòbils, Dect, comunicacions per 

satèl·lit, etc. Es podria dir que hi ha xarxes per a tots els gustos. 

 

Les xarxes que són estudi d’aquest treball són les xarxes sense fils d’àrea local (WLAN) 

que cobreixen distàncies entre els 10 i els 100 metres (per cobrir àrees d’un edifici o 

d’uns quants). Dins aquest tipus de xarxes, en el treball s’estudien les xarxes 

anomenades Wi-fi (Wireless fidelity) basades en l’estàndard 802.11b/g de l’IEEE 

(Institute of Electrical and Electronic Engineers). És l’estàndard més estès i més usat i  

per això són objecte del nostre estudi. 

 

Motivació del treball: 

 

L’alumne va escollir aquest treball en gran part per l’afinitat que aquest tenia amb la 

seva orientació acadèmica i gustos personals: l’àmbit de la informàtica i les xarxes 

d’ordinadors. No obstant, això plantejava un gran inconvenient, ja que el món de la 

informàtica és extremadament complex1. Per altra banda, també es requeria un treball 

que possibilités la realització d’un mínim treball de camp per a poder acomplir els 

objectius principals de qualsevol treball de recerca. Per això es va triar aquest model de 

treball, el qual permet fer un extens treball de camp i també possibilita (relativament) 

l’aprenentatge de nous conceptes, tot i que aquests es poden arribar a complicar molt. 

 

                                                 
1 Atès que el món de la informàtica és extremadament complex, la multitud de termes que van aparèixer 
van obligar a crear un glossari. Per això l’autor encoratja el lector a que busqui qualsevol terme que 
desconegui al glossari, ja que en la realització d’aquest es va intentar que hi apareguessin tots els termes 
mencionats en el treball.  
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Objectius: 

 

L’objectiu d’aquest treball és determinar el nivell de seguretat de les xarxes sense fils de 

la ciutat de Figueres, realitzant una estadística de totes elles. Aquest és el destí i 

l’objectiu principal del treball. Per a assolir-lo, cal saber quins són els punts dèbils 

d’aquestes xarxes i què s’ha de fer per a vulnerar-les, és a dir, la seva seguretat. I per a 

conèixer mínimament bé la seva seguretat i punts vulnerables, cal conèixer el seu 

funcionament. Per això es va començar el treball aprenent com funcionen aquestes 

xarxes, després com introduir-s’hi sense permís i finalment posant en pràctica els 

coneixements adquirits en el treball de camp. En síntesi, la hipòtesi o pregunta inicial 

que ens vam formular fou: Quin nivell de seguretat tenen les xarxes Wi-fi de Figueres? 

 

Metodologia: 

 

El treball té dues parts fonamentals, necessàries per a acomplir  els objectius. Són, per 

una banda, la part teòrica, i per l’altra, la part pràctica o treball de camp. En primer lloc, 

la part teòrica requereix una bona documentació i una síntesi d’aquesta per a poder 

dominar la matèria mínimament. Per a assolir aquest objectiu, es van consultar diferents 

llibres sobre la matèria i a partir d’ells s’intentà elaborar un text en el qual 

s’expliquessin dos conceptes fonamentals: primer, el funcionament d’una xarxa sense 

fils, i en segon lloc, els mètodes i sistemes de seguretat de les mateixes. Gràcies a això, 

s’ha pogut realitzar eficaçment el treball de camp, pel qual es va utilitzar un ordinador 

portàtil degudament equipat amb hardware i el software necessari per a poder detectar 

les xarxes Wi-fi de la ciutat de Figueres. Finalment, gràcies als resultats obtinguts en el 

treball de camp, es va realitzar un estadística i s’elaboraren les conclusions. 
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3. Xarxes sense fils. 
 

3.1 Què entenem per una xarxa sense fils. 

 

Existeixen una infinitat de maneres de comunicar informació i dades. Una d’elles és a 

través de l’aire, i més concretament a través d’ones electromagnètiques. Una part de 

l’espectre electromagnètic s’utilitza per a transmetre dades. Són les radiofreqüències, les 

ones més utilitzades actualment per a transmetre tot tipus de dades en tot tipus de 

situacions, de des comunicacions submarines fins a transmissions per satèl·lit i radar, 

passant per les ones utilitzades per telèfons mòbils, televisió, ràdio, etcètera. La paraula 

“xarxa”, en relació amb la tecnologia sense fils té un significat molt ampli. Tot i això, 

en general, podem afirmar que una xarxa sense fils és un sistema en el qual els senyals 

de radiofreqüència transmeten informació de qualsevol tipus des d’un dispositiu emissor 

fins a un dispositiu receptor, a través d'uns dispositius que fan d'intermediaris en la 

comunicació. Per exemple, un walkie-talkie que es comuniqui directament amb un altre 

walkie-talkie no seria una xarxa sense fils; en canvi, tot un sistema de telefonia mòbil sí 

que ho és (ja que la informació passa a través de complexos sistemes informàtics i no va 

directament d’un telèfon mòbil a un altre). Així, en síntesi, una xarxa sense fils és un 

conjunt de dispositius emissors i receptors que intercanvien informació a través d’altres 

dispositius mitjançant ones electromagnètiques de radiofreqüència. 

 

3.2 Quines xarxes sense fils estudiem. 

 

De xarxes sense fils n’hi ha molts tipus, però en aquest treball estudiarem les xarxes 

sense fils de dades, és a dir, les xarxes compostes per ordinadors o qualsevol altre 

dispositiu informàtic, comunicats entre ells mitjançant solucions que no requereixin l’ús 

de cables d’interconnexió. Dins d’aquest tipus de xarxa n’existeixen molts altres, 

classificables de maneres diferents. Un bon criteri és el de l’abast, a partir del qual 

diferenciem quatre grans tipus de xarxes sense fils, resumides en el següent quadre: 
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Tipus de xarxa Abast Objectiu Exemples2 
 

WPAN (Wireless Personal Area 
Network): Xarxes sense fils 
d’àrea personal. 

Màxim 10 
metres 

Connectar diferents 
dispositius d’un usuari 
(p.e. un ordinador amb 
un telèfon mòbil). 

Bluetooth, 
DECT, 
Infrarojos. 

WLAN (Wireless Local Area 
Network): Xarxes sense fils 
d’àrea local. 

Cents de 
metres. 

Crear un entorn de 
xarxa local entre 
ordinadors situats en el 
mateix edifici o grup 
d’edificis. 

Wi-fi, Home 
RF, Hiper 
LAN. 

WMAN (Wireless Metropolitan 
Area Network): Xarxes sense 
fils d’àrea metropolitana. 

Des de cents 
de metres 
fins a uns 
quants 
quilòmetres. 

Cobrir part d’una ciutat 
o d’un entorn 
metropolità. 

LMDS, 
WiMAX. 

Xarxes globals Tota una 
regió (país o 
grup de 
països). 

Abarca una gran regió. Xarxes de 
telefonia 
mòbil: 2,5 G, 
3 G. 

 
Taula 3.1  Tipus de xarxes sense fils segons el seu abast 

 
D’aquests tipus de xarxa, la que estudiem està en el grup de les WLAN, xarxes que 

permeten connectar ordinadors entre si, i per extensió, a Internet. De fet, són com una 

xarxa d’àrea local qualsevol excepte pel fet de que utilitzen ones de ràdio en lloc de 

cables per a comunicar-se. Concretant més, estudiem les xarxes Wi-fi, que són les més 

utilitzades i difoses. Ha estat aquest últim fet, la no necessitat de cables, juntament amb 

un abaratiment dels equips necessaris, que ha propiciat la gran difusió d'aquestes xarxes: 

per exemple, a l'hora de planificar la creació d'una xarxa no cal parar-se a pensar per 

quin lloc han de passar els cables, simplement instal·lem una Wi-fi i ens oblidem dels 

cables. A més, gràcies a una Wi-fi disposem d'una alta flexibilitat: podem col·locar 

l'ordinador on vulguem, sempre que tinguem cobertura. També cal remarcar que aquesta 

gran difusió es deu a una tasca d'estandardització, ja que això fa possible que aparells de 

diferents fabricants funcionin correctament entre ells. 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Quan diem “exemples” ens referim tecnologies que resolen la necessitat que generen aquestes xarxes. 
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3.3 Ús d’una WLAN. Per a què serveix una WLAN. 

 

Com ja s’ha mencionat abans, una WLAN (i de la mateixa manera, una Wi-fi) permet 

connectar ordinadors (tot i que també es poden connectar altres dispositius: PDA...) a 

una xarxa. Això implica, a part del fet de poder connectar-se a Internet, que els diferents 

dispositius comparteixen tot tipus de recursos: arxius, discs durs, impressores, 

aplicacions, etc, talment con si d’una LAN es tractés. De la mateixa manera, trobarem 

WLANs de totes mides, des de la d’una casa particular (2-8 ordinadors) fins a la d’una 

empresa, composta per centenars d’ordinadors 

 

3.4 Wi-Fi.  

 

3.4.1.Què és? 

 

Wi-fi significa “Wireless Fidelity”, és a dir, “Fidelitat sense fils”. És un estàndard que 

permet crear xarxes sense fils. El fet de ser un estàndard elimina el problema que havia 

ocorregut durant bastants anys: cada fabricant dissenyava els seus productes de 

comunicació sense fils i llavors és impossible que existeixi compatibilitat entre 

productes de diferents fabricants. Gràcies a l’estandardització de la tecnologia de 

comunicació entre ordinadors, ja no existeixen aquests problemes. 

 

3.4.2. Estructura bàsica, hardware necessari. 

 

Una xarxa sense fils està formada principalment per aquests elements: 

 

 Estació o terminal: és un aparell equipat amb una targeta de xarxa sense fils o 

adaptador de xarxa la qual li permet intercanviar dades (tot i que pot ser que 

l’estació ja porti la targeta de xarxa de sèrie). Pot ser un ordinador, una PDA, etc. 

Tot i això, quan diem “ordinador”, ens referim a una estació. 

 Punt d’accés (PA o AP): és un aparell que gestiona les comunicacions entre les 

diferents estacions. Funciona de manera autònoma, sense necessitat d’estar 

connectat a un ordinador.  
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 Altres elements són el medi sense fils, pel qual transmetem la informació i el 

sistema de distribució, que permet unir diversos APs per a crear àrees de 

cobertura majors. També podem utilitzar antenes per a millorar l’abast del PA o 

de la targeta de xarxa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 A l’esquerra un punt d’accés. A la dreta, un terminal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Diferents adaptadors de xarxa. A l’esquerra, un adaptador PCMCIA. 

Al mig, un adaptador PCMCIA inserit en una targeta PCI adaptadora per a un 

ordinador de sobretaula. El conjunt disposa d’una antena externa. A la dreta, un 

adaptador USB. 
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Depenent dels elements anteriors que utilitzem, existeixen tres tipologies per a Wi-fi:  

 

 Mètode ad-hoc (peer-to-peer) o IBSS (Independent Basic Service Set), 

(Conjunt de serveis bàsics independents): serveix per a connectar ordinadors 

entre ells, de manera que es comuniquen directament. Només cal que els 

ordinadors estiguin equipats amb una targeta de xarxa sense fils (la qual, com 

s’ha dit abans, pot ser que estigui incorporada a l’ordinador). És un mètode 

utilitzat principalment per a crear petites xarxes per a un objectiu específic i 

durant breus períodes de temps. 

 Mètode infraestructura o BSS (Basic service Set), (Conjunt serveis bàsics): 

en aquest cas, els ordinadors es connecten a un punt d’accés. Per a aquest 

mètode, cal l’esmentat punt d’accés i ordinadors equipats amb una targeta de 

xarxa sense fils. És el mètode més utilitzat, sobretot per a crear xarxes 

permanents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.3 Diagrames il·lustratius de IBSS (a l’esquerra) i BSS (a la dreta). 
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 Mètode ESS (Extended Service Set), (Conjunt de serveis estesos): aquesta 

configuració permet unir diferents punts d’accés, utilitzant el sistema de 

distribució, per a crear una xarxa sense fils més gran. En realitat, una ESS no 

és res més que un conjunt de BSS. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4 Diagrama il·lustratiu d’ESS 

 

3.4.3. Estàndards 

 

Wi-fi és, en realitat, el nom comercial de IEEE 802.11, un grup d’estàndards 

desenvolupats per la IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), (Institut 

d’Enginyers Elèctrics i Electrònics). A més, 802.11 està basat en un model de referència 

anomenat OSI (Open Systems Interconnection), (Interconnexió de Sistemes Oberts) que 

proposà l’Organització Internacional de Normalització (ISO). Tot seguit s’adjunta una 
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explicació dels diferents estàndards que conformen Wi-fi i com el model OSI hi està 

integrat: 

 

En primer lloc, el model OSI. És un estàndard que simplifica la comunicació entre 

ordinadors, dividint-la en set parts anomenades capes. Cada capa s’encarrega un aspecte 

determinat de la comunicació. Les capes que formen el model OSI són les següents. 

Adjuntem una breu explicació de la tasca de cada capa: 

 

1. Capa física. Està composta pels elements que formen la xarxa (cables, etc) i 

defineix les propietats físiques dels components (freqüències de radio utilitzades, 

com es transmeten les senyals, etc). 

2. Capa d’enllaç. Defineix com s’organitzen les dades que es transmeten i com es 

formen els grups de dades que es transmetran a través de la capa física. 

3. Capa de xarxa. Defineix com organitzar els sistemes per a que es pugui utilitzar 

una xarxa. Per exemple, explica com s’identifiquen i numeren els terminals o 

com es decideix la ruta que prendran les dades. 

4. Capa de transport. S’assegura que les dades a enviar siguin correctes, és a dir, 

les característiques de l’entrega de dades. 

5. Capa de sessió. Manté un vincle connectat, anomenat sessió, entre els dos 

extrems que es comuniquen. 

6. Capa de presentació. Determina el format usat per a la comunicació i com es 

representa la informació transmesa. 

7. Capa d’aplicació. Defineix com interactuen les dades amb les aplicacions 

específiques.  

 

En segon lloc, parlarem de l’IEEE. És l’organisme líder mundial en estandardització. 

Disposa de tot tipus de grups de treball que desenvolupen estàndards. Un d’ells és el 

802, que normalitza les xarxes locals i metropolitanes. Fou creat el 1980. Aquest grup 

establí la norma 802, que definia com establir les xarxes d’àrea local. La norma 802, 

que està basada en el model OSI, defineix exclusivament els temes relacionats amb les 

dues primeres capes del sistema OSI: les capes física i d’enllaç. A partir d’això, van 

sorgir el primers membres de la família 802, com pot ser IEEE 802.4 o IEEE 802.5. El 
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1997 l’IEEE afegí un nou membre a la família 802 que s’ocupa de definir les xarxes 

d’àrea local sense fils. Aquest nou membre és el 802.11. A partir de llavors, el grup de 

treball 11 ha anat desenvolupant un conjunt d’estàndards, resumits en el següent quadre: 

 
 

Estàndard i any 
de publicació Descripció 

802.11 (1997), 
també anomenat 
802.1y 

Especificacions de la capa física i MAC en xarxes d’àrea local 
sense fils (infrarojos i ràdio 2,4 Ghz). Mai s’arribà a implantar. 
802.11b va ser ràpidament el seu successor. 

802.11a (1999) Especificacions de la capa física i MAC en xarxes d’àrea local 
sense fils (ràdio 5 Ghz). 

802.11b(1999) Especificacions de la capa física i MAC en xarxes d’àrea local 
sense fils de rang de velocitat de 5,5 a 11 Mbps (ràdio 2,4 Ghz). 

802.11c  Passarel·la MAC entre xarxes. 
802.11d Defineix requisits del nivell físic per a complir limitacions 

regulatòries fora d’Europa, Japó i Estats Units. 
802.11e Qualitat de servei per aplicacions avançades (vídeo, etc). 
802.11f (2000) Interoperativitat entre punts d’accés de diferents fabricants. 
802.11g (2002) Especificacions per a xarxes sense fils d’alta velocitat (54 

Mbps) en la banda de 2,4 Ghz. 
802.11h  Annexos regulatoris a 5Ghz. 
802.11i (2004) Millores per a seguretat i autenticació. 
802.11j Especificacions japoneses a 5Ghz. 
802.11k Mesura de recursos de ràdio. Gestió de xarxa. 
802.11m Manteniment 
802.11n Augment de la velocitat teòrica a l’equivalent a una xarxa 

d’àrea local convencional (100 Mbps). 
802.1X Autenticació 
5GSG Globalització dels 5Ghz. Grup d’estudi conjunt amb altres 

instituts. 
 

Taula 3.2 Estàndards 802.11 
 

Tot i que l’estàndard 802.11 original no tingué molta acceptació, principalment degut a 

la seva baixa velocitat (1-2 Mbps) i al cost del hardware, el 1999, gràcies a l’aparició de 

semiconductors de tecnologia de ràdio de 2,4 Ghz (més barats) i a la creació de noves 

versions de 802.11: 802.11a i 802.11b, la tecnologia sense fils es desenvolupà. També 

han aparegut altres versions, com la 801.11g i 802.11n, l’objectiu principal de les quals 

és augmentar la velocitat de transmissió de les dades fins a igualar o superar la de les 

xarxes amb fils (100 Mbps). La resta d’estàndards descrits en el quadre són millores que 

l’IEEE ha afegit posteriorment a la norma principal. Són aspectes que no es van tenir en 
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compte a causa de l’interès en finalitzar els estàndards ràpidament, com per exemple la 

seguretat (802.11i). En resum, els únics estàndards que defineixen nous tipus de xarxes 

són els 802.11a/b/g/n. Però en el nostre país els més estesos son el 802.11b/g, i són els 

que estudiarem en aquest treball.  

 

Finalment, per a comprendre Wi-fi, unirem el model OSI i els estàndards de l’IEEE:  

Qualsevol norma 802.x, especifica els requisits per a la capa física i part de la capa 

d’enllaç del model OSI. La resta de capes són iguals que les de les xarxes amb fils, i per 

això una xarxa sense fils es pot connectar sense problemes amb una xarxa d’àrea local 

convencional. És a dir, l’estàndard 802.11 només defineix la manera com es transmet la 

informació (capa física i d’enllaç), les cinc capes restants són iguals. Són les utilitzades 

en xarxes locals amb fils i a Internet, conegudes amb el nom de conjunt de protocols IP 

(Internet Protocol, Protocol d’Internet). 

 
MODEL OSI  PROTOCOLS3 

7 Aplicació HTTP, FTP, SMTP 
6 Presentació  
5 Sessió 

DNS, LDAP 

4 Transport UDP, TCP 
3 Xarxa 

 
 

IP 

ICMP, RSVP 
2 Enllaç LLC, MAC 
1 Físic 

IEEE 802 (en 
aquest cas 802.11) Físic 

 

Taula 3.3 Quadre-resum de la relació entre el model OSI i l’estàndard 802.11 

 

La norma IEEE 802, a més, divideix la capa d’enllaç en dues subcapes. El resultat és 

aquest: 

 

 PHY (Physical Layer, Capa Física): és la capa que s’ocupa de definir els 

mètodes pels quals es difon la senyal. 

 Capa d’enllaç dividida en dues subcapes: 

o MAC (Medium Acces Control, Control d’Accés al Medi): és la capa que 

s’ocupa del control de l’accés al medi físic. En el cas de Wi-fi el medi 

físic es l’espectre radioelèctric. La capa MAC és un conjunt de protocols 

                                                 
3 Aquí s’exposen els diferents protocols utilitzats en el procés de comunicació entre ordinadors. 
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que controlen com els diferents dispositius comparteixen l’ús d’aquest 

espectre radioelèctric. 

o LLC (Logical Link Control, Control Lògic de l’Enllaç): és la capa que 

s’ocupa del control de l’enllaç lògic. Defineix com poden accedir 

múltiples usuaris a la capa MAC. 

 

Dins d’algunes d’aquestes capes també hi trobem altres protocols i mètodes que no 

estudiarem degut a la seva complexitat, com per exemple la tecnologia de transmissió 

de la senyal: FHSS o DSSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, Espectre expandit 

per Salt de Freqüència i Direct Sequence Spread Spectrum, Espectre Expandit per 

Seqüència Directa, respectivament) (entre altres) o les dues subcapes físiques en les que 

es divideix la capa física en IEEE 802.11 (PLCP i PMD). 

 
MODEL 

OSI 
SUBCAPES 

802.11 TECONOLOGIES DE TRANSMISSIÓ 

LLC Capa 
d’enllaç MAC 

 

PLCP Capa 
física PMD 

FHSS 
802.11 

DSSS 
802.11

Infrarojos 
802.11 

DSSS-HR4 
802.11b 

OFDM 
802.11g 

OFDM 
802.11a

 
Taula 3.4 Relació entre les capes física i d’enllaç del model OSI i l’estàndard 

802.11 

 

3.4.4. Funcionament: descripció general de BSS 

 

En aquesta secció intentarem explicar el funcionament d’una xarxa Wi-fi. Això ens 

permetrà comprendre millor la seguretat d’aquestes xarxes. Parlarem només de la 

tipologia o mètode infraestructura, ja que aquesta és la més utilitzada. 

 

Les xarxes Wi-fi tenen diferents elements, però els que sens dubte són més importants 

són el punt d’accés (d’ara endavant l’anomenarem AP o PA) i el terminal amb la 

corresponent targeta de xarxa. A més, per a poder comprendre el funcionament d’una 

xarxa, primer cal conèixer els següents elements: 

                                                 
4 HR significa High Rate, Alta Velocitat. És una nova versió de DSSS que va realitzar l’IEEE el 1999 per 
a augmentar la velocitat de transmissió de dades. 
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 Adreça IP: (Internet Protocol, Protocol d’Internet). IP és un protocol de nivell 

de xarxa utilitzat tant a Internet com a la majoria de  les xarxes d’àrea local amb 

fils i sense. L’adreça IP és una cadena numèrica que identifica els ordinadors 

connectats a Internet o a una altra xarxa, segons el cas. Un exemple d’adreça IP 

IV és 112.57.70.6. 

 CSMA/CA: (Carrier Sense Multiple Acces with Collision Avoidance, Accés 

Múltiple per Detecció de portadora amb Evitació de Col·lisió). És el sistema 

que utilitza Wi-fi per a negociar les comunicacions entre diferents dispositius. 

Un sistema semblant és CSMA/CD, que és el que utilitzen les xarxes Ethernet 

per al mateix objectiu. 

 Adreça MAC: (Medium Access Control, Control d’Accés al Medi). De la 

mateixa manera que IP, MAC és un conjunt de protocols, però l’adreça MAC és 

un número únic que assignen els fabricants als dispositius de xarxa (adaptadors 

de xarxa i punts d’accés). Aquest número és permanent i ve gravat al propi 

dispositiu per a permetre identificar-lo inequívocament. Les adreces MAC es 

componen de 12 caràcters alfanumèrics, com per exemple 12-AB-65-83-02-GT. 

 DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol, Protocol de Configuració 

Dinàmica de l’Hoste). És un protocol que permet que un servidor o un PA  

assigni les adreces IP als terminals a mesura que aquests les necessiten, és a dir, 

a mesura que es connecten a la xarxa. 

 DNS: (Domain Name System, Sistema de Noms de Domini). Aquest sistema és 

l’encarregat  de traduir els noms de domini (com, per exemple gencat.cat) dels 

ordinadors connectats a Internet en adreces IP. Una de les seves vessants més 

pràctiques és que un usuari d’Internet només ha de recordar el domini i no un 

seguit de números (l’adreça IP) sempre que vol accedir als serveis que ofereix la 

xarxa. 

 LAN: (Local Area Network, Xarxa d’Àrea Local). És una xarxa de dades que 

connecta ordinadors entre ells, normalment en un entorn d’un edifici. Permet als 

seus usuaris compartir informació i recursos de la xarxa, com impressores o 

línies de comunicacions (per exemple accés a Internet). Una WLAN (Wireless 
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LAN) és una LAN que, enlloc de connectar els ordinadors amb cables, ho fa a 

través d’ones de ràdio.  

 SSID: (Service Set Identifier, Identificador del Conjunt de Serveis). És el 

paràmetre que identifica a la xarxa sense fils. També se’l coneix com a nom de 

xarxa. 

 Paquet: cada un dels trossos en els que un protocol de comunicacions divideix 

la informació per a transmetre-la per la xarxa. 

 Canal: la banda de freqüències5 en la qual treballa una xarxa sense fils es 

divideix en canals. Podem establir una comunicació per cada canal. 

 

Per a poder entendre com funciona una xarxa Wi-fi, imaginem la  següent situació: una 

persona amb un ordinador portàtil dotat d’una targeta de xarxa sense fils es vol 

connectar a la xarxa sense fils de la seva empresa, la qual disposa d’un punt d’accés. 

Què passa en aquest procés? En primer lloc, ho veurem des de la perspectiva del PA. El 

PA és un dispositiu que consta d’un transmissor i d’un receptor de ràdio i també d’una 

interfície a una xarxa de cable, com una xarxa Ethernet (l’estàndard més comú de 

xarxes d’àrea local, LAN) o directament a Internet. És a dir, el PA comunica els 

terminals amb altres xarxes (normalment Internet). El PA divulga el seu nom de xarxa 

(SSID) per un canal i convida als terminals a unir-se a ell. Per això envia periòdicament 

uns paquets d’informació anomenats beacon amb tota la informació necessària per a que 

els terminals s’hi connectin. Un sol PA es pot connectar a molts terminals al mateix 

temps. Vist des del punt de vista del terminal, aquest té dos mètodes per a detectar 

xarxes: 

 

1. Mètode passiu: el terminal “escolta” els beacon del PA. 

2. Mètode actiu: el terminal envia uns paquets d’informació anomenats paquets de 

petició de prova i espera a veure si hi ha una resposta procedent d’algun PA en 

forma d’un paquet anomenat resposta de prova, el qual, igual que el beacon, 

conté informació per a connectar-se al PA. 

 

                                                 
5  Una freqüència és el número de cicles per segon d’una ona. El cicle és un augment i posterior 
disminució del corrent elèctric que genera una ona. La freqüència es mesura en Hertzs i els seus múltiples. 
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Un cop el terminal ha seleccionat el PA al qual es vol connectar, enviarà al PA desitjat 

un paquet anomenat petició d’associació. El PA respondrà amb un paquet anomenat 

resposta d’associació. Depenent de la resposta, el terminal podrà connectar-se a la xarxa, 

tot i que és possible que el PA li demani algunes dades, com contrasenyes o l’adreça 

MAC de l’adaptador de xarxa, depenent de la seguretat que hi hagi activada en el PA. 

Aquest procés s’anomena autenticació. Quan el terminal s’ha autenticat correctament, 

passarà a formar part de la xarxa i podrà connectar-se a Internet i utilitzar altres serveis 

de la xarxa, com ordinadors o impressores compartides, etc. De la mateixa manera que 

en una LAN qualsevol, el terminal tindrà una adreça IP que l’identifica dins de la xarxa, 

la qual li pot haver assignat automàticament el PA per DHCP o pot ser que l’hagin 

donat a l’usuari abans de connectar-se. A més, el terminal utilitzarà DNS i CSMA/CA, 

entre altres  protocols i mètodes de comunicació. 

 

3.4.5. Diferències entre els estàndards que estudiem: 802.11b i 802.11g 

 

Els dos estàndards que estudiem presenten algunes diferències, però no difereixen en 

gran mesura, ja que això impossibilitaria la seva compatibilitat. Aquesta compatibilitat 

resideix en el fet de que els dos estàndards operen en la mateixa freqüència (2,4 Ghz). 

Això ha ajudat al desenvolupament de 802.11g, ja que aquest és, dels dos, el més recent 

cronològicament parlant. Una de les principals diferències entre els dos estàndards és la 

velocitat de transmissió de les dades. Mentre que 802.11b només ofereix una velocitat 

de 11 Mbps, 802.11g arriba als 54 Mbps. No obstant això, totes dues velocitats són 

teòriques, ja que part important de l’ample de banda s’utilitza per al control de les 

comunicacions i també depèn del tràfic de la xarxa i de les condicions ambientals de 

l’entorn, des del temps atmosfèric fins als obstacles físics, com parets, metalls, aigua i 

altres elements que absorbeixen les senyals. Remarcar també que un dispositiu 802.11g 

que treballi amb un aparell 802.11b es veurà forçat a reduir la velocitat als 11 Mbps de 

802.11b. Un altre aspecte a tenir en compte és el seu abast, el qual depèn tant de 

l’entorn (de la mateixa manera que la velocitat) com del tipus d’antena que tinguin els 

aparells. Altres diferències són la tècnica de modulació o l’ample de banda en una àrea. 
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S’han resumit aquestes i altres  diferències juntament amb algunes semblances en el 

quadre següent: 

 
ASPECTE 802.11b 802.11g 

Velocitat màxima 
(Mbps) 

11 54 

Velocitat real o 
throughput (Mbps) 

6 12 

Rang de velocitats 
(Mbps) 

11, 5.5, 2 i 1 54, 36, 33, 24, 22, 12, 11,  9, 
6, 5.5, 2 i 1 

Tècnica de modulació DSSS OFDM 
Número de canals 
sense superposició 

3 

33 162  Ample de banda 
d’una àrea (Mbps) (ja que: 3 canals sense superposició x velocitat, 11 o 54 Mbps)
Freqüència (Ghz) 2.4 
Usuaris en una àrea 192 
 

Taula 3.5 Quadre-resum de les diferències entre 802.11b i 802.11g 
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4.Seguretat 
 

La seguretat ha estat, des de sempre, un aspecte important en la vida de l’ésser humà, ja 

des de les tribus més primitives. Hi ha molts tipus de seguretat, però l’objectiu sempre 

és el mateix. Vegem-ho en aquesta definició del Diccionari de la Llengua Catalana de 

l’Institut d’Estudis Catalans: 

 

 Seguretat  f. Qualitat de segur. 

 

Buscant “segur”, trobem: 

 

 Segur –a  adj. Exempt de tot perill o risc. 

 

 Així, podem entendre la seguretat com un estat en el qual algú o alguna cosa està fora 

de perill. Com s’ha dit abans, la seguretat ha existit des de sempre i ha estat aplicada a 

gran quantitat de fets i factors, com per exemple la seguretat d’una ciutat o d’un lloc. De 

la mateixa manera, la informàtica no ha estat una excepció en aquest aspecte. De fet, es 

podria dir que fins i tot l’ha fet engrandir i donar-li importància. Amb el naixement de 

les xarxes en general i d’Internet en particular, la seguretat informàtica ha estat un factor 

que ha arribat a causar molts maldecaps. Recordar, a mode d’exemple, la infinitat de 

virus que poblen molts ordinadors o els temuts “crackers”.  

 

Si parlem de seguretat en les xarxes Wi-fi, ens trobem amb tot tipus de problemes, 

inclús més que en una LAN, degut al fet de que, a causa de la seva naturalesa, és més 

fàcil introduir-se en una d’elles: no tenen barreres físiques. Qualsevol amb un ordinador 

degudament equipat i amb suficients coneixements pot entrar en una xarxa Wi-fi. Per 

això, des de la sortida del primer estàndard, ja es va contemplar l’aspecte de la seguretat. 

Però les mesures que incloïen els primers productes no eren suficients. Al cap de 

poquíssims anys d’haver sortit al mercat ja s’hi van detectar vulnerabilitats. Això 

propicià que ràpidament es comencessin a desenvolupar nous estàndards per a la 

seguretat. Des del naixement de Wi-fi, han anat sortint tot tipus de sistemes de seguretat, 

i contínuament se’n desenvolupen de nous. En aquest apartat del treball ens proposem 
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explicar el funcionament d’aquests mecanismes de seguretat i també com aconseguir 

evitar-los i introduir-se sense permís en una xarxa Wi-fi. 

 

Per a poder realitzar aquest anàlisi, primer ens hem preguntat què ens pot passar a la 

nostra xarxa. Després hem dividit la seguretat de les xarxes sense fils en dos aspectes 

principals, que són la base de la seva seguretat: primer, l’encriptació i l’autenticació, i 

en segon lloc, altres mesures que també es poden aplicar a una xarxa. Algunes d’elles 

són molt elementals, però poden ajudar a millorar la seguretat. Hem de tenir sempre 

present que, com més obstacles posem a un atacant, més difícil serà que aquest pugui 

violar la seguretat de la xarxa, encara que siguin obstacles molt petits o fàcils de 

trampejar. És semblant a la seguretat d’una casa: si, a part d’un pany, posem reixes a les 

finestres, serà més difícil que entrin a robar i encara ho serà més si instal·lem una alarma. 

El mateix passa amb les xarxes sense fils. Per a complementar l’explicació, al final 

d’aquest apartat, es tractaran també algunes alternatives que existeixen a la seguretat 

convencional de les xarxes Wi-fi. 

 

Finalment, cal remarcar que la seguretat mai és absoluta, ja que sempre pot sorgir algun 

problema inesperat, alguna vulnerabilitat en el sistema que no s’hagi detectat 

prèviament. No podem estar mai segurs al 100% de que a la nostra xarxa no li passarà 

res. 

 

4.1 Què ens pot passar a la nostra xarxa 

 

Tal com ja s’ha esmentat, instal·lar una xarxa sense fils comporta més riscos que una 

xarxa amb fils, ja que els senyals de la xarxa poden dispersar-se més enllà del lloc on 

són necessàries, posant-les a disposició de més gent de la que volem. Per exemple, si 

construïm una xarxa per casa nostra però els senyals arriben al carrer i a la casa d’alguns 

veïns pot passar que algú que estigui al carrer o un veí entri a la nostra xarxa. Aquest és 

el risc afegit d’una xarxa sense fils. Alguns altres riscos típics de les xarxes 

convencionals que també afecten a les Wi-fi són els següents: 
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 Pèrdua de l’equip. El fet de perdre un ordinador pot generar gran quantitat de 

problemes. Deixant de banda la pèrdua d’informació personal, pot ser que 

l’ordinador estigui configurat per a accedir a la nostra xarxa. Això permet a la 

persona que trobi l’equip accedir fàcilment a la xarxa. Aquest problema es pot 

solucionar canviant les claus d’accés a la nostra xarxa. 

 Infecció per virus. La infecció per virus en les xarxes sense fils opera de la 

mateixa manera que en una xarxa amb fils. Per tant, les mesures de seguretat a 

prendre seran les mateixes: l’ús d’un programa antivirus i d’un programa 

tallafocs (firewall). 

 Ús equivocat per persones autoritzades. Pot ocórrer que un usuari de la xarxa 

reveli accidentalment claus d’accés a la xarxa, introdueixi dades errònies, enviï 

un correu electrònic amb informació confidencial a qui no correspon, etc. La 

millor solució en aquests casos és formar els usuaris de la xarxa en el seu ús 

segur. Normalment aquest cas es sol donar en les xarxes sense fils d’empreses, 

ja que una xarxa domèstica és utilitzada per un nombre menor de gent que una 

d’una empresa. A més, en una empresa, els empleats poden tenir menys compte 

en el maneig de les dades o pot ser que el fet de la seguretat no els importi massa. 

 Ús fraudulent per persones no autoritzades, dins del qual s’hi inclou el risc 

afegit mencionat anteriorment. Aquest apartat és el que més ens interessa, ja que 

en aquest cas la xarxa sol rebre atacs per part de qualsevol persona (recordem el 

risc afegit que tenen). Tot seguit analitzem aquest risc en més profunditat: 

 

Un usuari no autoritzat pot realitzar diferents accions a la nostra xarxa. Són els 

problemes principals amb els quals ens enfrontem en el moment de millorar la seguretat 

d’una xarxa sense fils. Entre ells destaquem: 

 

 Escoltar: en aquest cas un usuari no autoritzat pot intentar descobrir tant els 

paràmetres amb els que hem configurat la xarxa com les dades que circulen per 

ella, i les pot utilitzar per accedir-hi. Per a fer això, pot configurar (a vegades 

amb l’ajuda de programari específic) un ordinador amb targeta de xarxa que 

capturi tot el tràfic que circula per la xarxa, o pot optar per un mètode més eficaç 

i més perillós: configurar un PA fals de manera que els usuaris de la xarxa a la 
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qual volen accedir es connectin al PA fals pensant-se que és el PA que els hi 

toca. D’aquesta manera, suplantant el PA, es poden recollir totes les dades que 

subministren els usuaris legítims per a connectar-se al PA, i posteriorment 

utilitzar-les per a accedir al PA. Aquest tipus de PA s’anomena rogue AP. 

 Accedir: l’usuari intenta connectar-se al PA sense autorització i amb les dades 

que ha obtingut escoltant. 

 Trencar la clau: l’usuari intenta aconseguir la clau per accedir a la xarxa, sigui 

temptejant  o utilitzant programes específics. 

 Saturar: l’usuari no autoritzat intenta deixar fora de servei el PA, de manera 

que els usuaris legítims no hi poden accedir. Per a aconseguir-ho, l’usuari no 

autoritzat pot saturar el medi radioelèctric amb altres senyals que distorsionen la 

comunicació o inundar la xarxa amb paquets il·legítims.  

 

Davant tots aquests problemes i riscos, cal estructurar tot un bon sistema de seguretat. 

Al mercat hi ha múltiples solucions, però també amb una mica d’ingeni podem reduir 

riscos sense gastar-nos gaires diners. Tal com s’ha dit abans, analitzarem la seguretat de 

les xarxes sense fils en diversos apartats. Ho farem entorn als pilars de la seguretat de 

les xarxes sense fils. El primer pilar de la seguretat en una xarxa Wi-fi és l’encriptació i 

l’autenticació. L’encriptació és el procés pel qual xifrem les dades que enviem per la 

xarxa, de manera que ningú pugui llegir-les. L’autenticació és el procés pel qual l’usuari 

legítim demostra que ho és i així pot accedir a la xarxa. El segon pilar està constituït per 

un seguit d’aspectes concrets que ajuden a millorar la seguretat d’una xarxa. Finalment, 

remarcarem altres solucions per a tenir una xarxa sense fils segura. 

 

4.2 Primer pilar: encriptació i autenticació 

 

L’encriptació i l’autenticació són els dos aspectes que ens donen més seguretat a la 

nostra xarxa. Primer analitzarem els mètodes d’encriptació, i seguidament els 

d’autenticació. Cal remarcar que la compatibilitat entre ells depèn tant del hardware 

com del mètode del que estiguem parlant. 
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4.2.1 Encriptació 

 

4.2.1.1 WEP 

 

L’estàndard 802.11b introduí la idea de WEP (Wired Equivalency Privacy, Privacitat 

Equivalent a la de les xarxes amb fils). Ofereix xifrat del tràfic i seguretat en la 

integritat dels missatges, és a dir, que no es pugui canviar el missatge en el seu 

recorregut. Tot seguit explicarem el seu funcionament i les debilitats que van fer que 

s’intentés trobar un millor substitut. 

 

Funcionament: 

 

WEP utilitza un l’algorisme de xifrat PRNG RC4 (Pseudorandom Number Generation, 

Generació de Números Pseudo-aleatoris) desenvolupat el 1987 per RSA Data Security. 

Els seu funcionament, en línies generals es basa en aplicar a les dades originals 

l’operació lògica XOR (O exclusiva) utilitzant una clau generada de forma pseudo-

aleatòria per aquest algorisme RC4. Per a generar aquesta clau, se n’utilitzen  dues més: 

per una banda , una clau secreta definida per l’usuari o l’administrador de la xarxa i per 

l’altra un vector d’inicialització (IV, Initialization Vector). La clau secreta és única  i cal 

haver-la configurat a tots els terminals. A més, per a assegurar-se de que no s’ha canviat 

el missatge, s’afegeix a les dades xifrades quatre caràcters anomenats ICV (Integrity 

Check Value, Valor de Comprovació de la Integritat) que s’utilitzen per a que el 

receptor pugui comprovar la integritat de la informació rebuda. Això es fa mitjançant 

l’algorisme CRC-32. El missatge enviat conté el IV sense xifrar i les dades i l’ICV 

xifrats. Quan les dades arriben al destinatari, l’algorisme PRNG combina el IV amb la 

clau secreta que té el receptor per a generar la llavor que permetrà desxifrar les dades 

amb l’operació XOR. 
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Figura 4.1 Procés de xifratge i desxiframent en WEP 
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Debilitats: 

 

El sistema descrit anteriorment presenta una sèrie de vulnerabilitats que permetrien 

obtenir la clau necessària per a connectar-se a la xarxa i per a poder llegir la informació 

dels missatges que s’envien. El problema no resideix en l’algorisme RC4, sinó en la 

mala implementació que en fa WEP. Tot seguit s’exposen les seves vulnerabilitats més 

importants: 

 

 El fet que el funcionament de WEP estigui regit per una clau definida per 

l’administrador de la xarxa que, en principi, mai canvia (clau estàtica) implica 

que en cas de pèrdua del terminal, si aquest té guardada la clau (és a dir, la 

targeta de xarxa està configurada per connectar-se a la xarxa), qualsevol persona 

que trobi l’ordinador podrà accedir a la xarxa fàcilment. 

 Cal tenir present que WEP xifra NOMÉS les dades, però no la inicialització de 

cada connexió (incloent la informació d’autorització del client) ni el IV. 

 La poca longitud de les claus (40 caràcters la clau i 24 el IV) fa que, en una 

xarxa amb un tràfic moderat, les claus acabin reutilitzant-se aproximadament 

cada cinc hores6 . Si recollim paquets xifrats amb la mateixa clau, la feina 

d’extreure’n el missatge es simplifica notablement. Remarcar també que al 

mercat hi ha productes amb més longitud de clau (128 o 256 caràcters) que 

anul·len la possibilitat d’atacs de força bruta que presenta el WEP de 40+24 

caràcters, però no anul·len el fet de que el IV es reutilitzi. 

 Si capturem moltes col·lisions, a la llarga acabarem podent crear un “diccionari 

de desxiframent” que ens permeti desxifrar en temps real els missatges, ja que 

podem acumular una clau per a cada IV. 

 Finalment, mencionar que l’algorisme CRC-32 fou dissenyat per a detectar 

petits errors aleatoris en els missatges, però no és gaire robust quan s’enfronta a 

un atac maliciós. Això significa que un atacant pot modificar el contingut d’un 

missatge mantenint el ICV de manera que el receptor no s’adoni de la 

modificació. 

                                                 
6 Aquesta reutilització del IV s’anomena col·lisió. El que tenim en realitat són dos paquets xifrats amb el 
mateix IV. Això passa degut a que, com s’ha mencionat anteriorment, les claus són curtes i en poc temps 
s’han exhaurit totes les claus diferents que podem generar. 
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Tot i això, per a trobar una clau WEP cal tenir suficients coneixements d’informàtica i 

prou temps. Hi ha bibliografia que explica com trobar una clau WEP i fins i tot 

programes que permeten trobar aquestes claus. No obstant, per a dur a terme aquest atac, 

calen programes específics i a títol d’exemple, esmentar que per a trobar una clau WEP 

cal un programa que capturi paquets de dades (com Airsnort) i un altre que analitzi els 

paquets i provi claus (com WEPLab). En total, es poden arribar a necessitar cap a 10 

hores entre capturar paquets i trobar la clau, tot i que això depèn del tràfic de la xarxa7. 

 

4.2.1.2 WPA 

 

Quan es van descobrir les debilitats de WEP, la IEEE va començar a desenvolupar 

l’estàndard de seguretat 802.11i. Però aquest estàndard trigava molt. Per això, la WECA, 

col·laborant amb la IEEE, va desenvolupar WPA (Wi-fi Proctected Access, Accés Wi-fi 

Protegit). WPA es basa en l’estàndard 802.11i, però no l’aplica completament, ja que, 

quan va sortir WPA, 802.11i encara no estava acabat de desenvolupar. Tot i això, WPA 

és totalment compatible amb 802.11i. Cal remarcar que WPA és compatible amb 

dispositius anteriors i que per a fer funcionar una xarxa amb WPA només cal realitzar 

una simple actualització del software. 

 

Funcionament. Què millora WPA. 

 

Tot seguit explicarem què millora WPA. WPA no és res totalment nou, sinó que 

simplement millora WEP en diversos aspectes: 

 

1) El xifrat de les dades: WPA utilitza un protocol anomenat TKIP (Temporal Key 

Integrity Protocol, Protocol Temporal d’Integritat de Clau), el qual inclou PPK 

(Per Packet Keying, Xifrat per Paquet), una funció de barreja de clau per paquet 

(funció hash). S’aplica al IV i a la clau secreta la funció hash de la qual s’obté 

una clau única i temporal (clau de aquet), la qual, combinada amb el IV s’utilitza 

per al xifratge. En resum, TKIP canvia la clau de xifrat a cada paquet enviat. 

 
                                                 
7 Pau Ochoa Cañigueral. Disseny, Construcció i Seguretat d’una xarxa sense fils 802.11b/g. Treball de 
Final de Carrera (2004). Universitat de Girona. 
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Figura 4.2 Procés de xifratge en WPA (WEP amb PPK) 

 

2) La integritat de les dades: WPA utilitza MIC (Message Integrity Check, 

Comprovació de d’Integritat del Missatge) per a comprovar la integritat de les 

dades, molt més complex que CRC-32, ja que MIC utilitza una llavor, les 

adreces MAC d’origen i de destí i altres paràmetres, als quals aplica una funció 

hash  per a obtenir un valor que s’envairà, igual que el ICV, encriptat juntament 

amb el text encriptat. 

3) El vector d’inicialització: WPA augmenta el IV dels 24 bits de WEP a 48 bits i 

hi afegeix unes regles de seqüència (diu com canviar el IV). A més, també 

incorpora un mecanisme que fa que les claus siguin dinàmiques, és a dir, que 

vagin canviant, eliminant una important debilitat de WEP. 

   

 

4.2.1.3 WPA2 o 802.11i 

 

L’últim tipus d’encriptació del que parlarem, i el més recent quan es va escriure aquest 

treball és WPA2. WPA2 és ja un nou estàndard. En realitat, té dos noms: per una banda, 

WPA2, el nom que li va donar la WECA, per l’altra, també se’l coneix amb el nom de 

802.11i, ja que no és res més que l’estàndard 802.11i completament desenvolupat i 

finalitzat per la IEEE. WPA 2 inclou totes les característiques de WPA més tot un seguit 
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de noves característiques de 802.11i. Es podria dir que WPA no és res més que una 

anticipació de WPA2, un subconjunt de 802.11i que reuneix les característiques ja 

comerciables de 802.11i. Cal tenir en compte, que, a diferència de WPA, per a 

implementar WPA2 en una xarxa cal canviar el hardware, i no només el software, tal 

com passava a WPA. 

 

802.11i Què ofereix de nou. 

 

WPA2 suposa un canvi important, sobretot en l’aspecte referent a l’encriptació. Tal com 

s’ha dit abans, incorpora totes les funcions de WPA, però a més ofereix: 

 

a) RSN (Robust Security Network, Seguretat Robusta de Xarxa), un protocol de 

seguretat inalàmbric que permet als PA i als terminals triar el tipus de xifrat que 

s’utilitzarà cada sessió. El seu gran avantatge resideix en el fet que permet que 

els mètodes de xifrat s’actualitzin quan apareixen nous algorismes. 

b) AES (Advanced Encryption Standard, Estàndard de Xifrat Avançat). Aquest és 

el punt més fort de WPA2, ja que canvia l’algorisme RC4 per aquest nou 

estàndard d’encriptació molt més robust que ha estat adoptat pel govern dels 

Estats Units i que es preveu que sigui el més utilitzat en el futur. No obstant, el 

problema més important d’AES és que la seva implantació en una xarxa 

significa canviar tot el hardware. A més, cal remarcar que, de moment, ningú ha 

pogut trencar i trobar vulnerabilitats en aquest algorisme. Una de les 

implementacions d’AES és CCMP, utilitzat en les xarxes sense fils WPA2. 

 

4.2.2 Autenticació 

 

Aquest apartat tracta el tema de l’autenticació en una xarxa sense fils. L’autenticació és 

el procés pel qual un usuari d’una xarxa demostra que és realment un usuari legal i 

també a l’inversa, és a dir, el procés pel qual el PA demostra que és segur i no una 

falsificació d’una persona malintencionada. En matèria de xarxes sens fils, disposem de 

diferents mètodes, alguns dels quals, com LEAP/PEAP foren desenvolupats per 

fabricants i no són pròpiament estàndards, per tant, no els estudiarem. Tot seguit 
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s’adjunta una taula amb el resum de mètodes d’encriptació i autenticació i una 

explicació d’aquests mètodes. 

 
“Mètode” de seguretat Encriptació Autenticació 
WEP WEP No en té, oberta* 
WPA TKIP 
WPA2 AES/CCMP

EAP/RADIUS 

 

Taula 4.1 Quadre-resum de la seguretat en Wi-fi 

 

*Aquesta autenticació oberta es basa en simplement donar el SSID correcte, el qual 

normalment es localitza amb la targeta de xarxa. En realitat, WEP no té autenticació. 

 

4.2.2.1 802.1X/EAP 

 

És l’estàndard més utilitzat i el més important. Sorgí amb WPA, tot i que l’estàndard 

original 802.11 ja incloïa EAP (Extensible Authentication Protocol, Protocol 

d’Autenticació Extensible). En aquest sistema d’autenticació, el terminal no podrà 

accedir a la xarxa fins que aquesta no l’identifiqui. A més, aquest sistema ens presenta 

un seguit d’avantatges: 

 

 L’autenticació és mútua entre el terminal i l’AP. Així es garanteix que un usuari 

malintencionat no es connecti al AP i també que un usuari legítim no es connecti 

a un AP maliciós. 

 Les claus, que són dinàmiques, es generen després de l’autenticació i mai 

s’envien en clar. 

 Cada cop que es finalitza la sessió, el terminal s’ha de tornar a autenticar i es 

generen claus noves. 

 

A més, EAP ens permet operar en dues modalitats que s’adapten millor a les necessitats 

de la xarxa: 

 

 WPA convencional o Enterprise: En aquesta modalitat, l’AP està connectat a un 

servidor d’autenticació (per exemple, un servidor RADIUS), el qual s’encarrega 
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de validar els usuaris que intenten connectar-se a la xarxa. A vegades, en aquesta 

configuració es pot utilitzar un servidor RADIUS amb el protocol EAP-TLS 

(Transport Layer Security, Seguretat a nivell de Transport). Aquesta 

configuració utilitza certificats digitals, tant per part del servidor RADIUS com 

per part del terminal. Un certificat digital (CA) és un certificat per part d’una 

agència en el qual es garanteix que un ordinador és de confiança. La 

configuració Enterprise es sol utilitzar en xarxes d’empreses, on hi ha molts més 

usuaris i personal que sap configurar el hardware. 

 

 
 

Figura 4.3 Procés d’autenticació EAP 

 

 WPA-PSK: Aquesta configuració sol ser més utilitzada en entorns domèstics o 

en petites empreses, on no sol haver-hi un servidor d’autenticació. És un mètode 

que ofereix una configuració molt més senzilla. Es basa en l’ús de PSK (Pre-

Shared Key, Clau Pre-Compartida), és a dir, els usuaris escriuen claus 

manualment als terminals i a l’AP. Aquesta contrasenya compartida té dos 

finalitats. Primer l’autenticació, i en segon lloc, serà la clau llavor per al procés 

d’encriptació TKIP. 

 

4.2.2.2 RADIUS 

 

Tot seguit explicarem breument què és un servidor RADIUS. RADIUS significa 

“Remote Authentication Dial-In User Sevice”, aproximadament, “Servei d’Autenticació 
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Remota d’Usuaris”. Això significa que és un ordinador que autentica de forma remota 

als usuaris i els hi dona accés a la xarxa. Un servidor RADIUS es pot utilitzar en tot 

tipus de xarxes i situacions. Un dels seus usos, tal com s’ha descrit abans, és com a 

servidor d’autenticació en xarxes sense fils basades en EAP. El servidor RADIUS, a 

més, ha de tenir un lloc d’on obtenir les dades dels usuaris. Ho pot fer de diferents 

maneres, com per exemple mitjançant una base de dades que tingui ell mateix (interna) 

o bé connectar-se a una altra base de dades. 

 

4.3 Segon pilar: altres mesures 

 

Dins d’aquest apartat incloem un seguit de mesures variades que permeten incrementar 

en certa manera la seguretat d’una xarxa. Algunes són molt bàsiques i elementals, però 

poden ajudar molt. Tot seguit se’n detalla una descripció de cadascuna: 

 

4.3.1 Les configuracions per defecte 

 

Definim com a configuració per defecte aquella que ve de sèrie, la que porta l’aparell 

(en aquest cas l’AP) quan surt de la fàbrica. Aquest és un dels pitjors perills i dels més 

comuns, ja que la majoria d’usuaris, seleccionen el botó <següent> en l’assistent de 

configuració de l’AP sense mirar-se res. Això fa que es deixin tots els valors de 

configuració de la xarxa que venen de fàbrica, els quals els pot conèixer qualsevol 

persona fàcilment. Entre aquests valors destaquem: el SSID, el canal, l’usuari i 

contrasenya d’accés a la utilitat de configuració de l’AP i l’activació o desactivació de 

l’encriptació/autenticació. Tot seguit es detalla el perill que comporta deixar el valor per 

defecte de cadascun d’aquests aspectes: 

 

 SSID i canal. Hi ha una manera d’aconseguir que l’AP no difongui el SSID 

(veure apartat 4.3.3). Això pot ser molt útil per a amagar la nostra xarxa, però si 

deixem el SSID per defecte, encara que estigui ocult, és molt fàcil conèixer els 

que venen per defecte (veure taula 4.2) i poder localitzar la xarxa. És millor 

canviar el SSID per defecte, actuant aquest com “petita contrasenya”. El mateix 
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passa amb el canal, ja que si canviem el canal per defecte, quan algú busqui 

xarxes, li serà més difícil trobar-la o haurà de buscar en altres canals. 

 
Fabricant SSID 
Addtron WLAN 
Cisco tsunami 
Compaq Compaq 
Intel intel 
Linksys linksys 
Lucent RoamAbout Default Network Name 
3Com 101 
Altres Default SSID 

Wireless 
 

Taula 4.2 SSID per defecte coneguts 
 

 Usuari i contrasenya d’accés a la utilitat de configuració. Són dos valors que 

permeten accedir a la configuració de l’AP. Si accedim a la configuració de l’AP, 

podem canviar tots els valors de configuració, des del SSID a la clau secreta que 

nosaltres triem per a l’encriptació, passant pels valors de la connexió a Internet, 

el filtrat d’adreces MAC (veure apartat 4.3.4), etc. Es recomana canviar l’usuari 

i la contrasenya per defecte, ja que aquests solen ser molt evidents, com per 

exemple el nom d’usuari <admin> i la constrasenya <1234> (veure figures 4.4. i 

4.5). No obstant, cal haver-se connectat a la xarxa abans que puguem intentar 

entrar a la utilitat de configuració, tot i que depenent de la xarxa això pot ser 

prou fàcil. 

 
 

Figura 4.4 Accés a la configuració de l’AP per telnet. Veiem com hi ha totes les 
opcions de configuració. 



Jordi Paillissé Vilanova                    Seguretat a les xarxes Wi-fi Estudi d’una àrea geogràfica concreta: Figueres 
 

 31

 

 
 

Figura 4.5 Accés a la configuració de l’AP per mitjà d’un navegador web. També 
podem apreciar totes les opcions de configuració. 

 
 Encriptació i contrasenyes. L’encriptació sol estar desactivada per defecte, i per 

tant, si no s’activa, la xarxa es sol quedar sense encriptació i qualsevol pot llegir 

els paquets de dades. És preferible tenir activada l’encriptació, encara que sigui 

WEP, perquè ens proporciona una seguretat addicional. A més, 

independentment del tipus d’encriptació que utilitzem, és molt recomanable anar 

canviant regularment la contrasenya del mètode d’encriptació, per exemple, un 

cop cada mes o cada tres mesos, sobretot si utilitzem WEP. Així, podem evitar 

que un atacant utilitzi dades que hagi capturat anteriorment, i l’obliguem a tornar 

a començar. És un obstacle més a superar. A més a més, si utilitzem una 

contrasenya ben elaborada, pot ser molt més difícil trobar-la, ja que existeixen 

programes que fan un atac anomenat “atac de diccionari”, el qual s’assembla a 

un atac de força bruta, però en lloc de provar totes les possibilitats, proven les 

que són més probables. Normalment extreuen les paraules que proven de 

diccionaris. Per exemple, si posem contrasenyes com “hola” o ”pere”, 
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probablement l’endevinaran. En canvi, si creem una contrasenya que combini 

minúscules, majúscules, números i símbols, i si podem també de manera que no 

formin una paraula comprensible, podem millorar la fortalesa de la contrasenya. 

Un exemple d’això seria nMalE+d1c. Aquesta contrasenya és més segura. Tot i 

que sembla que no tingui sentit, podem crear contrasenyes de múltiples maneres, 

com per exemple amb la primera lletra de cada paraula d’una frase. Aquesta 

contrasenya l’hem creat a partir de la frase “no m’agrada amanir l’enciam més 

d’un cop”. D’aquesta manera augmentem la seguretat de la xarxa. 

 

4.3.2 Antenes i condicions físiques i temporals 

 

Un factor que pot ajudar molt a millorar la seguretat de la nostra xarxa són les antenes. 

Normalment l’antena de sèrie d’un AP és omnidireccional, és a dir, envia les ones en 

totes direccions. Les ones es propaguen igual que els cercles que fa una pedra tirada al 

mig d’un llac. Però si canviem aquesta antena per una antena direccional, llavors 

concentrem tota la radiació en un punt (que podria ser el lloc concret on tenim el 

terminal). D’aquesta manera, orientem el senyal a on volem que vagi i reduïm la zona 

per on es propaga.  

 

 
 
 
Figura 4.6 Gràcies a una antena direccional (dreta) limitem l’àrea de cobertura (en 

blau) i evitem que el senyal arribi fora de l’edifici (esquerra). 
 
En segon lloc, si parlem de condicions físiques, ens referim a l’entorn en el qual 

instal·lem la xarxa. Depenent de com sigui el lloc on hi ha la xarxa i el lloc on estan els 

terminals, podem adoptar diferents mesures. Podem intentar aconseguir que el senyal de 

PA PA 

Terminal 
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l’antena no es propagui més enllà del lloc on ens interessa. Tot i que això ho podem 

aconseguir amb una antena direccional, també podem posar el PA aproximadament al 

centre de l’edifici: el senyal es propagarà per tot ell però quan arribi a les parets més 

exteriors probablement s’haurà debilitat i ningú que no estigui dins de l’edifici podrà 

detectar la xarxa. Cal esmentar que també podem utilitzar dispositius inhibidors de 

senyal, els quals “bloquegen” el senyal en el punt en el que els posem. En síntesi, tenir 

en compte les condicions físiques significar intentar que el senyal no arribi més enllà 

d’on volem que vagi, factor que pot ajudar a reduir riscos significativament. 

 
 

Figura 4.7 Posant el PA al centre de l’edifici (dreta) la seva cobertura (en blau) 
s’escapa molt menys de l’edifici (esquerra). 

 
Finalment, les condicions temporals fan referència bàsicament al temps durant el qual 

tenim el PA encès. Molta gent sol tenir-lo encès sempre, les 24 hores del dia. Això fa 

que la xarxa estigui disponible durant tot el dia. Lògicament, si encenem el PA només 

quan el necessitem, reduïm considerablement el temps durant el qual està accessible, i, 

per extensió, el temps i les oportunitats que té un possible atacant d’intentar penetrar a 

la nostra xarxa i també el temps durant el qual pot recollir dades per a un futur atac. 

 

Tot i que aquestes mesures semblen trivials i sense importància, analitzades a fons 

podem observar que ens proporcionen una solució relativament eficaç per al problema 

principal d’una xarxa sense fils: que és fàcil detectar-les i que, com que no tenen 

barreres físiques, qualsevol pot intentar l’accés. És per això que aquestes mesures són 

bastant útils, sobretot en xarxes privades on no volem que hi entri ningú excepte els que 

nosaltres volem. 

 

PA 

PA 
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4.3.3 Emissió del SSID 

 

Existeix en els PA una opció anomenada “emissió del SSID”. Si està desactivada, fa 

que el PA no enviï el SSID, és a dir, el PA no divulga el seu SSID8. Així, d’aquesta 

manera, només els que sàpiguen el SSID de la xarxa s’hi podran connectar, ja que és 

com si la xarxa fons invisible, com si el PA no digués que hi és. Aquest mètode pot 

semblar infal·lible, però el seu problema més important es centra en el fet de que en 

algunes transmissions del PA cal que el SSID viatgi en clar, per tant, intentant llegir el 

tràfic de la xarxa es poden trobar els SSID amagats fàcilment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 4.8 Opció d’amagar el SSID en una utilitat de configuració d’un PA. 

 

4.3.4 Filtre MAC 

 

Aquesta és una de les altres mesures de seguretat que ens proporcionen la majoria de 

PA. Consisteix bàsicament en l’elaboració d’una llista d’adreces MAC a les quals el PA 

permetrà connectar-se a la xarxa o els exclourà d’ella. Així, per exemple, en una xarxa 

privada, a la llista hi afegirem només les adreces MAC de les targetes de xarxa que 

volem que es connectin al PA. D’aquesta manera, qualsevol que no tingui l’adreça 

MAC que hi ha a la llista, no podrà accedir a la xarxa. És per això que s’anomena “filtre 

                                                 
8 El que en realitat passa en aquest cas és que el PA no incorpora el SSID als paquets beacon ni als de 
resposta de prova (veure apartat 3.4.4). 
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MAC”, ja que separa adreces MAC. Remarcar també que es pot utilitzar aquesta opció a 

la inversa, és a dir, que el PA exclogui algunes adreces MAC de l’accés a la xarxa. 

Aquesta característica és molt útil en PAs públics on cal evitar que alguns usuaris 

problemàtics es connectin a la xarxa. 

 
Pot semblar, igual que l’emissió del SSID, que aquesta mesura és definitiva i impossible 

de vulnerar. Però la realitat és molt diferent, ja que hom pot veure fàcilment les adreces 

MAC dels terminals que tenen accés permès a la xarxa i suplantar l’adreça MAC dels 

clients legítims mitjançant programes senzills per a canviar la MAC de la targeta de 

xarxa (veure figura 4.9). Tot i això, existeix un cas en el qual es pot arribar a fer 

impossible penetrar en una xarxa amb filtres d’adreces MAC. Tal com s’ha dit abans, 

per a poder vulnerar una xarxa amb filtre MAC cal poder copiar la d’un ordinador 

autoritzat. Però si en el moment que intentem entrar en aquesta xarxa no hi ha cap 

ordinador autoritzat del qual ens podem copiar la seva adreça MAC, haurem d’intentar 

endevinar l’adreça MAC que ens autoritza a entrar mitjançant un atac de força bruta. 

Però això és impossible, ja que existeixen 2.81474976·1014 possibles adreces MAC (ja 

que una adreça MAC està composta per 12 caràcters hexadecimals9, per tant, podem 

posar 16 caràcters diferents a cadascun dels 12 espais. Aplicant la combinatòria 

(variacions amb repetició) el resultat és 1612=2.81474976·1014). Si tenim en compte que 

per a comprovar cada adreça necessitem un segon, per a fer un atac de força bruta 

necessitaríem 8,925,512.96 anys per a provar totes les possibilitats, la qual cosa descarta 

un atac de força bruta. No obstant, quan es connectés un terminal al PA, aquest, en 

algun moment, difondria l’adreça MAC per la xarxa i seria llavors quan un atacant 

podria copiar-la, o també podria donar-se el cas en el que l’atacant veu directament 

l’adreça MAC del terminal autoritzat. 

 

 

 

 

                                                 
9 La notació hexadecimal és un sistema numèric emprat en informàtica de base 16, a diferència del 
sistema decimal de base 10 al qual estem acostumats. La notació hexadecimal està composta per 16 
caràcters: els números del 0 al 9 i les lletres de l’A a la F. 
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Figura 4.9 Senzill programa que ens demana quina adreça MAC volem posar a la 
nostra targeta de xarxa i canviar-la de l’actual. 

 

 
 
 

Figura 4.10 Configuració del filtre MAC en un PA. 
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4.3.5 Desactivar DHCP 

 

Tal com s’ha explicat anteriorment, DHCP simplifica el procés de configuració 

assignant automàticament adreces IP. Això fa que ens sigui més senzill accedir a la 

nostra xarxa, però també és més fàcil que un intrús hi entri. En canvi, si desactivem 

DHCP (veure figura 4.11) i configurem manualment l’adreça IP de cada ordinador 

(veure figura 4.12), qualsevol que intenti connectar-se a la xarxa haurà d’intentar 

inventar-se les adreces IP o intentar copiar les d’altres ordinadors. A més, haurà de fer 

el mateix amb l’adreça del DNS, element ja més complicat que una adreça IP. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.11 Desactivant 
DHCP en un PA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.12 
Configuració 

manual de l’adreça 
IP i DNS en 
Windows. 
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4.3.6 Honeypots 

 

Un honeypot (de l’anglès honey=mel i pot=olla, pot, és a dir, “pot de mel”) és una 

trampa per a crackers. Sembla una xarxa real, emula una xarxa real, però en realitat no 

és res més que un muntatge. El honeypot no conté informació confidencial ni important, 

potser la informació ni és real. A partir d’això, es dedueix que un honeypot és un 

mecanisme de seguretat amb la finalitat de fer perdre el temps a un possible atacant, 

distreure’l de la veritable xarxa. Mentre l’atacant intenta accedir al honeypot, la xarxa 

real està totalment segura. Això es pot aplicar a una xarxa Wi-fi, i podem crear un o més 

honeypots sense fils, amb el resultat de que, a part de la xarxa real, n’hi haurà altres que 

ajudaran a distreure possibles atacants. Serà com si tinguéssim més d’un PA i diferents 

xarxes, però només una és realment una xarxa útil. Existeix un programa per a Linux 

anomenat Fake AP el qual genera cap a 53000 honeypots. Es pot descarregar 

gratuïtament a http://www.blackalchemy.to/Projects/fakeap/fake-ap.html 

 

4.3.7 WIDS 

 

WIDS (Wireless Intrusion Detection System, Sistema de Detecció d’Intrusions 

Inalàmbriques), o WIPS (Wireless Intrusion Prevention System, Sistema de Prevenció 

d’Intrusions Inalàmbriques) fa referència a un sistema que s’aplica a les xarxes Wi-fi, 

normalment les d’empreses més grans o les que disposen de més recursos. Consisteix en 

un sistema de seguretat que monitoritza  constantment (amb l’ús de diverses eines) la 

xarxa en qüestió intentat detectar intrusos i, en cas de detectar-ne, aplica mesures per a 

prevenir atacs. Tot i que pot funcionar automàticament, és molt millor que hi hagi un 

administrador que controli el sistema. Un WIDS sol estar compost pels següents 

elements: 

 

 Sensors, els quals escanegen els canals per a detectar paquets de dades. 

 Un servidor, que analitza les dades capturades pels sensors. 

 Una consola, que permet la gestió del sistema. 
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Gràcies a això, es poden detectar tot tipus d’atacs com rogue APs, hackers que intenten 

suplantar usuaris legítims i altres amenaces. 

 

4.4 Alternatives 

 

Tot seguit es presenten breument un parell de propostes alternatives a la implementació 

d’una Wi-fi, amb les quals es pot arribar a aconseguir un major nivell de seguretat, però 

amb les quals ens allunyem totalment dels estàndards 802.11. 

 

4.4.1 VPN 

 

VPN (Virtual Private Network, Xarxa Privada Virtual) fa referència a un protocol 

especial que ens permet connectar un ordinador a una xarxa de forma segura. Per a 

utilitzar-lo cal instal·lar aquest protocol a cada un dels ordinadors de la  xarxa, tot i que 

en els sistemes Windows ja hi venen inclosos. Existeixen diversos protocols que ens 

permeten crear una VPN, com per exemple IPSec, PPTP o L2TP. A Windows podem 

utilitzar l’assistent per a connexió nova i seleccionar l’opció VPN, i funcionarà amb el 

protocol PPTP (Point-to-Point Tunnelling Protocol, Protocol Punt a Punt Túnel) o 

també amb un altre protocol anomenat L2TP (Layer-2 Tunnelig Protocol, Protocol de 

Túnel de Capa 2). 

 

El problema més important que ens planteja la creació d’una VPN és que per al seu 

correcte funcionament cal un servidor VPN que gestioni les connexions d’entrada a la 

xarxa. Tot i això, una VPN ens ofereix comunicacions xifrades entre ordinador i usuari 

molt més robustes que les de Wi-fi, mitjançant un sistema anomenat tunelat. Però també 

cal remarcar que una VPN té un rendiment inferior al d’una xarxa convencional, ja que 

part de la transmissió s’ha de dedicar al xifrat de dades. 
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Figura 4.13 Connexió d’una xarxa privada virtual 

 
Figura 4.14 Configuració d’una VPN a Windows 
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4.4.2 Solucions propietàries 

 

Si parlem de solució propietària, ens estem referint a aquella que no està inclosa en 

l’estàndard, és a dir, un producte que ens ofereix el fabricant, que és propietat seva. Per 

tant, qualsevol altre producte que no sigui d’aquest fabricant, no serà compatible o pot 

funcionar incorrectament amb la solució propietària. Aquesta és el desavantatge més 

gran que ens presenta la solució propietària. El seu millor avantatge és que, com que el 

fabricant l’ha desenvolupat ell mateix, incorpora moltes i millors prestacions de 

seguretat, com per exemple millors mètodes d’encriptació, bona autenticació o sistemes 

automàtics de gestió de claus. Tot i això, en general no sol ser necessària una solució 

propietària a menys que no es necessiti un nivell de seguretat molt alt. 
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5. Treball de camp 
 

En aquesta part es presenta el treball de camp realitzat, la seva metodologia, les eines 

emprades i s’exposen els resultats i se n’extreuen les conclusions. 

 

5.1. Hardware utilitzat. 

 

Per a poder realitzar el treball de camp, calia, indispensablement, una total llibertat de 

moviments, per la qual cosa es va utilitzar un ordinador portàtil Airis model 8575 amb 

les següents modificacions: 

 

 Es va canviar la bateria original per una de nova que oferia més autonomia. 

 Es va canviar la unitat de DVD-CD original per una altra, ja que això era 

requerit pel software. 

 

Finalment, es va equipar l’ordinador portàtil amb una targeta de xarxa NETGEAR 

WG111FS per cable USB. Evidentment, la targeta de xarxa suporta xarxes 802.11b/g, 

les quals són objecte d’estudi en el treball. 

 

A més, per a poder realitzar el treball amb més eficàcia, es va circular per la ciutat de 

Figueres amb un cotxe, intentant localitzar la xarxa i llavors anotant les seves dades en 

uns fulls de registre creats especialment. 

 

5.2. Software/Programes utilitzats. 

 

Tenir un software adequat era un requisit important per al correcte desenvolupament del 

treball de camp. Per això, es va optar per utilitzar principalment un sistema operatiu 

Linux anomenat Backtrack10 (un live CD), el qual està especialitzat  en detecció de vul- 

                                                 
10  Es pot obtenir fàcilment aquesta distribució Linux a la pàgina web http://www.remote-
exploit.org/backtrack.html, seleccionant “Download” i gravant la imatge de CD descarregada en un CD 
verge. Després d’això, simplement cal configurar la BIOS per a que primer arrenqui des de la unitat de 
CD/DVD (si no ho estava abans), on posarem el CD que hem gravat. Havent fet això, només cal engegar 
l’ordinador i seguir les instruccions  que apareixen en pantalla. 
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nerabilitats en xarxes en general, però també incorpora una àmplia varietat d’eines per a 

xarxes 802.11. També es va utilitzar aquest sistema operatiu degut al fet de que és una 

distribució en CD, és a dir, no cal instal·lar res al disc dur de l’ordinador, per la qual 

cosa s’evitava un possible error i la pèrdua del sistema operatiu Windows 2000 instal·lat 

al disc dur de l’ordinador. 

 

Dins de la multitud d’aplicacions de Backtrack, destaquem el programa Airoscript, el 

qual és un “combinat” que pot fer feines tan diverses des d’escanejar xarxes fins a 

intentar trencar una clau WEP. Aquest programa es va utilitzar per a realitzar gran part 

del treball de camp. 

 

 
 

Figura 5.1 L’escriptori de Backtrack amb el programa Airoscript preparat per 
utilitzar. 
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5.3. Metodologia. 

 

Aquí explicarem exactament com es va preparar i executar el treball de camp. 

 

5.3.1 Preparant el treball de camp 

 

Quan es va començar a realitzar els preparatius del treball de camp, ens vam preguntar: 

Què busquem? La resposta a aquesta pregunta és molt senzilla: el nivell de seguretat de 

cada xarxa. Però, què ens indica la seva seguretat? L’encriptació i l’autenticació formen 

el pilar més important de la seguretat de la xarxa, per tant, ens vam centrar en trobar 

quina era l’encriptació de les xarxes i si tenien autenticació. A partir d’això, vam 

dissenyar un full de registre amb diferents camps per a poder identificar la xarxa. 

Concretament, vam buscar la següent informació: 

 

 Poder determinar la xarxa en l’espai i el temps: vam anotar la data, l’hora i el 

carrer on vam trobar la xarxa. 

 
Figura 5.2 Full de registre omplert 
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 Poder diferenciar i identificar la xarxa: vam anotar el SSID, el canal i  l’adreça 

MAC del PA. 

 Poder determinar la seguretat: vam anotar si la xarxa tenia encriptació, i, si en 

tenia, de quin tipus era i també si tenia autenticació. 

 Poder identificar la xarxa dins els nostres registres: vam assignar números a cada 

barri de Figueres, i després d’aquest número, un altre que identifica al mapa el 

lloc exacte on es va trobar la xarxa. 

 

Un cop sabíem què buscàvem, tal com s’ha esmentat anteriorment, vam dividir el plànol 

de Figures en els seus diferents barris, assignant a cada número un barri i un 

“subnúmero” a cada barri. Per exemple, 2.3 significa que la xarxa es va trobar en la 

zona Rally Sud en el punt número 3 del mapa. També es van designar dues zones 

especials on es van buscar xarxes (IS i E). Tot seguit s’adjunta la relació barri/número: 

 
Número Barri/Zona 

1 Olivar Gran 
2 Rally Sud 
3 Centre 
4 Zona comercial Rovell de l’Ou 
5 Poble Nou 
6 Parc Sol 
7 Horta Capellera 
8 Eixample 
9 Recinte Firal 
10 Marca de l’Ham 
IS Industrial Sud 
E Extern (barri de la Serra Floreta) 

 
Taula 5.1 Números i barris que els corresponen 

 

Desprès de tot això, ja estàvem preparats per a realitzar el treball de camp. 

 

5.3.2 Divisió de la feina: fases del treball 

 

Degut a la gran quantitat de feina que cal fer i al poc temps de què es disposava, es va 

dividir el treball en dues parts, una a realitzar abans de la  presentació de l’esborrany i 

l’altre durant l’estiu abans de presentar la versió definitiva: 
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a) Fase 1. Finalitzar abans d’entregar l’esborrany. Aquesta fase és preparatòria, 

però constitueix la més important del treball, ja que el seu objectiu principal 

és el de recopilar informació general sobre les xarxes trobades. En aquesta 

fase es va utilitzar el full de registre abans mencionat, i a partir de les dades 

obtingudes es va crear una base de dades gràcies a la qual es realitzà una 

estadística per a extreure les primeres conclusions del treball. 

b) Fase  2. Finalitzar abans d’entregar la versió definitiva del treball. Aquesta 

fase aprofundeix molt més en el treball, utilitzant com a punt de partida les 

dades de la Fase 1, intentant accedir a les xarxes utilitzant tot tipus de 

programes per a trencar claus o realitzar altres accions. És una tasca molt 

més minuciosa que la primera, la qual no es va poder realitzar a totes les 

xarxes però si a un bon nombre d’elles. De cada intent d’accedir a la xarxa, 

és a dir, de cada atac, se n’escrigué una breu memòria. Aquestes dades 

ajudaran a completar el treball i a acabar-lo de definir. Tot i això, al final no 

es va poder dur a terme la Fase 2 degut a la il·legalitat que representa accedir 

a una xarxa a la qual no s’està autoritzat a entrar-hi. En lloc d’això, es va 

decidir millorar la primera part del treball de camp buscant més xarxes 

durant l’estiu i realitzant estadístiques per zones. 

 

5.3.3. Posant en pràctica la teoria: realitzant el treball de camp. 

 

Tal com s’ha explicat abans, per a registrar les diferents xarxes es va utilitzar un cotxe 

per a circular per Figueres i un ordinador portàtil adequadament equipat. En aquest 

apartat es pretén descriure breument què es va fer en les sessions de treball de camp, ja 

que es sortia almenys un cop per setmana durant aproximadament una hora per a trobar 

xarxes. Evidentment, abans de sortir s’engegava tot i es deixava preparat per a buscar 

xarxes mitjançant el programa Airoscript, el qual ens mostra en una sola finestra totes 

les dades que ens calen, com el SSID, la direcció MAC, el canal o l’encriptació. Durant 

les sortides, s’engegava el programa. Quan es detectaven algunes xarxes, es parava el 

cotxe en un punt concret del mapa i es reiniciava el programa per a obtenir major 

fiabilitat i saber que les xarxes trobades eren exactament només les del punt on ens 



Jordi Paillissé Vilanova                    Seguretat a les xarxes Wi-fi Estudi d’una àrea geogràfica concreta: Figueres 
 

 47

havíem parat. Llavors es prenia nota de les xarxes trobades omplint el full de registre. 

Es tornava a reiniciar el programa i a buscar xarxes, i es repetia l’operació. Un cop 

finalitzada la sortida, es traslladaven les dades obtingues a un full de càlcul Excel per a 

crear una base de dades11. Posteriorment es van recomptar el nombre de xarxes i la seva 

seguretat per a crear una estadística. 

 

 
 

Figura 5.3 El programa Airoscript buscant xarxes 
 
 

5.4 Els resultats el treball de camp: estadístiques de la seguretat de les xarxes 

trobades. 

 

Tot seguit s’adjunten un seguit de taules i gràfics estadístics sobre els resultats del 

treball de camp. 

 

                                                 
11Es pot consultar el full de càlcul Excel amb el registre de totes les xarxes trobades en el CD adjunt amb 
el treball obrint el fitxer “REGISTRES-O.xls”. 
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A) RESULTATS PRELIMINARS: aquests són els resultats abans de l’entrega del 

primer esborrany (finals maig 2007), corresponents a tota la ciutat de Figueres: 

 

 
RESUM DE RESULTATS PRELIMINARS 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 120 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 24 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 8 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 29 
TOTAL 181 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 20 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 201 

 
 

 
 
B) RESULTATS DEFINITIUS: la següent taula mostra els resultats també de tota la 

ciutat de Figueres però a principis d’agost del 2007, quan es van tancar els registres: 

 
 

RESULTATS TOTALS DE FIGUERES  
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 227 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 44 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 10 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 60 
TOTAL 341 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 37 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 378 

RESUM DE RESULTATS PRELIMINARS

67%
13%

4%
16%

WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ
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FIGUERES

66%
13%

3%
18%

WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 

C) COMPARATIVA: sota aquestes línies, una taula representant el canvi entre les 

dues vegades que es van comptabilitzar el número de xarxes. Segueixen essent 

resultants de tota la ciutat de Figueres: 

 
MAIG 2007 AGOST 2007 CANVI  

QUANTITAT % QUANTITAT % QUANTITAT % 
Nº DE XARXES 
AMB WEP 120 67 227 66 +107 -1 
Nº DE XARXES 
AMB WPA 24 13 44 13 +20 = 
Nº DE XARXES 
AMB WPA2 8 4 10 3 +2 -1 
Nº DE XARXES 
SENSE 
ENCRIPTACIÓ 

29 16 60 18 +31 +2 

TOTAL 181 90.0412 341 90.2 +160 +0.16
Nº DE PUNTS 
DE MESURA 
SENSE XARXES 

20 9.957 37 9.8 +17 -0.15 

TOTAL 
XARXES+PUNTS 
SENSE XARXES 

201 100 378 100 +177 - 

 
 

 

                                                 
12 Aquest percentatge és part del total de xarxes i punts sense xarxes. 
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Es pot observar, que tot i que en la majoria de casos s’ha duplicat (aproximadament) el 

número de mostres, la variació en el percentatge és pràcticament nul·la, la qual cosa 

indueix a pensar en una estadística amb tendència a l’estabilitat. 

 

D) ESTADÍSTIQUES INDIVIDUALS: tot seguit s’adjunta una taula i un gràfic per a 

cada zona en la que es va dividir la ciutat. Les zones especials IS i E es van incloure a 

les zones 2 i 7, respectivament, degut a la seva proximitat geogràfica. 

 

D.1) ZONA 1 – OLIVAR GRAN 

 
RESULTATS A LA ZONA 1 (OLIVAR GRAN) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 5 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 2 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 0 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 0 
TOTAL 7 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE 
XARXES 2 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 9 

 

OLIVAR GRAN

71%

29%

0%

0%
WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 

D.2) ZONA 2 – RALLY SUD I INDUSTRIAL SUD 

 
RESULTATS A LA ZONA 2 (RALLY SUD I INDUSTRIAL SUD) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 53 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 10 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 2 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 11 
TOTAL 76 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 8 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 84 
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RALLY SUD I INDUSTRIAL SUD

70%

13%

3% 14%
WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 
 
D.3) ZONA 3 – CENTRE 
 
 

RESULTATS A LA ZONA 3 (CENTRE) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 29 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 8 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 1 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 7 
TOTAL 45 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 2 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 47 

 
 

CENTRE

64%
18%

2%
16%

WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ
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D.4) ZONA 4 – ZONA COMERCIAL ROVELL DE L’OU 
 
 

RESULTATS A LA ZONA 4 (ZONA COMERCIAL ROVELL DE L'OU) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 39 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 5 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 2 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 14 
TOTAL 60 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 7 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 67 

 

ZONA COMERCIAL ROVELL DE L'OU

66%8%

3%

23%
WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 
 

D.5) ZONA 5 – POBLE NOU 
 
 

RESULTATS A LA ZONA 5 (POBLE NOU) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 30 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 6 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 2 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 11 
TOTAL 49 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 5 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 54 
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POBLE NOU

62%12%

4%

22%
WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 
 
 
 
D.6) ZONA 6 – PARC SOL 
 
 

RESULTATS A LA ZONA 6 (PARC SOL)  
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 30 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 8 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 1 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 5 
TOTAL 44 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 4 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 48 

 
 
 

PARC SOL

69%

18%

2% 11%
WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ
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D.7) ZONA 7 – HORTA CAPELLERA I SERRA FLORETA 
 
 

RESULTATS A LA ZONA 7 (HORTA CAPELLERA I SERRA FLORETA) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 14 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 1 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 0 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 4 
TOTAL 19 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 0 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 19 

 

HORTA CAPELLERA I SERRA FLORETA

74%

5%

0% 21%
WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 
 
D.8) ZONA 8 – EIXAMPLE 
 
 

RESULTATS A LA ZONA 8 (EIXAMPLE) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 15 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 2 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 2 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 2 
TOTAL 21 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 0 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 21 
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EIXAMPLE

70%

10%

10%
10%

WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 
 
D.9) ZONA 9 – RECINTE FIRAL 
 
 

RESULTATS A LA ZONA 9 (RECINTE FIRAL) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 9 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 1 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 0 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 5 
TOTAL 15 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 7 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 22 

 
 
 

RECINTE FIRAL

60%

7%

0%

33% WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ
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D.10) ZONA 10 – MARCA DE L’HAM 
 

RESULTATS AL LA ZONA 10 (MARCA DE L'HAM) 
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 3 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 1 
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 0 
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 1 
TOTAL 5 
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 2 
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 7 

 

MARCA DE L'HAM

60%20%

0%
20%

WEP
WPA
WPA2
SENSE ENCRIPTACIÓ

 
 
 

E) TAULA COMPARATIVA DELS BARRIS: la següent taula permet comparar 

fàcilment els percentatges referents als nivells de seguretat de cada zona. S’adjunta 

també un gràfic: 

 
PERCENTATGE DEL NIVELL DE SEGURETAT ZONA WEP WPA WPA2 SENSE ENCRIPTACIÓ 

1 71 29 0 0 
2 70 13 3 14 
3 64 18 2 16 
4 66 8 3 23 
5 62 12 4 22 
6 69 18 2 11 
7 74 5 0 21 
8 70 10 10 10 
9 60 7 0 33 
10 60 20 0 20 
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5.5. Plànols 

 

Per a una millor identificació de la situació de les xarxes trobades i de l’àrea en la que es 

va realitzar el treball, es va decidir situar les xarxes trobades sobre un mapa de Figueres. 

A la caixa del treball es troben mapes de Figueres detallant la situació de les xarxes 

mitjançant cercles negres i una xifra, tal com s’ha mencionat anteriorment. També, per a 

una major comprensió del treball, es va marcar cada xarxa amb un cercle acolorit tal 

com indica la llegenda dels plànols, situant el cercle tant a prop com fos possible del 

cercle negre que n’indica la situació. Atès que per a representar amb exactitud la 

situació de les xarxes calia una escala de reducció elevada, fou necessari dividir el 

plànol de Figueres en diferents plànols per a que poguessin cabre en fulls A1. 

S’adjunten els vuit plànols necessaris per a una correcta representació de les xarxes13.  

 

Observacions: 

 

 El plànol nº1 indica els diferents plànols en els que es va dividir la ciutat.  

 El plànol nº2 indica les zones en les que es van dividir els barris de la ciutat. El 

primer número del punt de situació de la xarxa sempre es correspon amb la zona 

del mapa que li pertoca. Així, per exemple, si busquem xarxes de la zona 2 

(Rally Sud), haurem de buscar al mapa punts amb el número 2.  

 Els plànols del nº3 al nº8 són els que indiquen la situació de les xarxes trobades  

i el seu nivell de seguretat. 

 El plànol nº8 inclou dues zones diferents de Figueres, tal com s’indica en el 

mateix plànol i també en el plànol nº1. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
13 També es poden consultar els plànols en el CD adjunt en el treball, en format *.dwg. Un cop oberts en 
el programa AutoCad, es poden seleccionar les capes corresponents als nivells de seguretat de tal manera 
que només es representi el nivell de seguretat desitjat. 
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6. Conclusions 
 

6.1 Sobre les xarxes Wi-fi 

 

Després de realitzar un estudi sobre els mètodes de seguretat disponibles per a una xarxa 

Wi-fi, podem concloure que mai tindrem una seguretat assegurada, però que tenim a 

l’abast tot un seguit de mètodes que ens poden ajudar a millorar substancialment la 

seguretat, sense haver de gastar diners en nous aparells. El simple fet d’intentar que els 

senyals de la nostra xarxa no arribin al carrer pot ser molt més útil que comprar-se un 

equipament nou d’última generació. Recordem que la debilitat principal de les xarxes 

sense fils rau en el fet de que és molt fàcil detectar-les ja que els seus senyals poden 

arribar més lluny del que nosaltres volem. 

 

6.2 Sobre el treball de camp 

 

Havent creat un full de registre per a la sistematització de les dades trobades, es va 

poder realitzar un seguit d’estadístiques dels resultats, les quals ens van revelar que una 

gran part de la població està conscienciada dels perills que representa una Wi-fi. També 

es van comparar els resultats preliminars del mes de maig de 2007 (quan es va presentar 

l’esborrany) amb els del mes d’agost del 2007 (quan es va donar per acabat el treball de 

camp). Tot i que la variació en els percentatges dels nivells de seguretat és minsa, cal 

remarcar que el percentatge de xarxes fàcilment accessibles a l’instant i sense cap esforç 

ha augmentat del 16% anterior al 18%. Això s’acosta a la cinquena part del total de 

xarxes trobades. No obstant, el percentatge restant es destina a xarxes amb seguretat 

habilitada. Destacar que la seguretat basada en WEP abasta un 66% de les mesures, és a 

dir, dos terços de totes les xarxes trobades. Són unes dades molt positives, ja que això 

ens indica que molt més de la meitat de la població ha configurat les seves xarxes de 

manera que tinguin un mínim de seguretat. Finalment, l’ús de WPA i WPA2 és 

minoritari, amb un 13% i 3% respectivament, ja que cal tenir en compte que són 

tecnologies molt més recents i també més cares.  
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És interessant també fixar-se en els percentatges de cada barri, on es confirma la 

tendència general de l’ús de WEP (en cap barri el seu percentatge no baixa del 60%, 

essent el màxim percentatge un 74%). Quan als altres nivells de seguretat, els resultats 

són més irregulars. Les mitjanes es situen en 14%, 1,4% i 17% per a xarxes amb WPA, 

WPA2 i sense encriptació, respectivament. Els barris més comercials (zones 3 i 4) 

tendeixen a tenir percentatges bastant elevats pel que fa a xarxes sense encriptació, però 

també tenen percentatges elevats de xarxes amb WPA, la qual cosa fa disminuir el 

percentatge de xarxes amb WEP. Si ens fixem en els barris residencials, veiem que són 

molt diversos. Mentre que alguns poden tenir percentatges alts en xarxes sense encriptar 

(zones 5, 7 o 10) altres tenen percentatges alts en xarxes amb WPA (zones 1, 6 o 10). 

Pel que fa a la presència de WPA2, podem afirmar que és molt minoritària excepte en 

alguna ocasió, tot i que sempre és l’opció més minoritària. Finalment, remarcar que la 

zona 9 (Recinte Firal), la zona més industrial de Figueres, hi ha un elevat percentatge 

(33%) de xarxes sense encriptar. A més, les xarxes WEP ocupen el percentatge de 

xarxes WEP més baix comparat amb el dels altres barris (60%) i les WPA es troben en 

una posició minoritària (7%), igual que les WPA2 (0%). En resum, es pot concloure que 

tots els barris segueixen la tendència general de les estadístiques de tot Figueres, és a dir, 

no trobem barris només amb un nivell de seguretat predominant, sinó que a tot arreu 

tendeix a haver-hi el mateix percentatge de cada nivell. No obstant, també hi ha algunes 

excepcions, tal com s’ha dit abans. 

 

En síntesi, prenent el municipi de Figueres com a representatiu d’una població, podem 

concloure que, en matèria de seguretat de les xarxes Wi-fi, la tendència general es 

centra en el perfil d’un usuari mitjà-baix el qual busca una solució ràpida i relativament 

bona que no requereixi manteniment. 
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7. Glossari 
 
A 
 
ACCESS POINT Vegeu PUNT D’ACCÉS. 
 
AES (Advanced Encryption System, Sistema Avançat d’Encriptació) AES és un 
mètode de xifrat de clau simètrica que admet contrasenyes de fins a 256 bits, utilitzat 
per Govern dels Estats Units per a xifrat documents secrets, tot i que també té molts 
altres usos, com per exemple xifrar les comunicacions d’una xarxa Wi-fi o qualsevol 
altre tasca que requereixi una bona encriptació, ja que, de moment, sembla prou segur. 
Degut a això, els seu ús s’estén cada cop més entre els usuaris. 
 
ALGORISME Un algorisme criptogràfic o xifrador és una funció matemàtica 
utilitzada durant el procés d’encriptació i de desencriptació. L’algorisme converteix el 
text en clar en el text xifrat (encriptació) i també realitza el procés invers 
(desencriptació). 
 
ANTIVIRUS Programa informàtic que detecta  i elimina virus. 
 
B 
 
BIT El bit és la unitat més petita d’informació. Pot prendre dos valors, 0 (absècia de 
senyal) i 1 (senyal). Internament, un ordinador només pot treballar amb aquest tipus 
d’informació. 
 
BYTE El byte és una unitat d’informació composta per 8 bits 
 
C 
 
CCMP (Counter Mode with Cipher Block Chaining Message Authentication Code 
Protocol) CCMP és un protocol de xifratge usat en 802.11i, el qual està basat en el 
xifrat AES. 
 
CERTIFICAT DIGITAL (CA) Un certificat digital és un document electrònic utilitzat 
per a identificar un individu, un servidor, una empresa o qualsevol entitat que tingui una 
determinada clau pública, de manera que així s’assegura que la clau utilitzada en la 
transmissió de les dades és la desitjada i no una suplantació. 
 
CLAU En criptografia, una clau és un valor que, juntament amb l’algorisme 
criptogràfic aplicat a un text en clar, dóna com a resultat un text xifrat. 
 
CLAU, DINÀMICA, ESTÀTICA, SIMÈTRICA, ASIMÈTRICA En criptografia, 
una clau és estàtica quan mai canvia. D’altra banda, una clau dinàmica és aquella que 
només és vàlida durant un cert període de temps determinat, i que, quan ha passat aquest 
temps, se’n genera una de nova. Parlarem d’una clau simètrica quan utilitzem la mateixa 
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clau per a xifrar i desxifrar les dades, i de clau asimètrica quan utilitzem dues claus 
diferents, una per a xifrar i una per a desxifrar. Una d’aquestes claus és pública, i l’altre 
privada, de manera que el missatge es pot encriptar amb la clau pública, però només es 
podrà desencriptar amb la clau privada. 
 
CRACKER Persona que intenta accedir a un sistema informàtic sense autorització. 
Aquestes persones solen tenir males intencions, a diferència dels hackers. 
 
CRC (Cycle Redundancy Check, Codi de Redundància Cíclica) CRC és un codi de 
comprovació que s’afegeix a les dades transmeses amb l’objectiu de detectar possibles 
errors en la transmissió o la modificació de les dades per part de possibles atacants. Tot 
i això, no és del tot segur. CRC és un tipus de checksum, valor annexat als missatges per 
assegurar la seva integritat, el qual es calcula abans d’enviar el missatge i es torna a 
calcular quan el missatge arriba al destinatari, si ambdós valors són iguals el missatge 
no s’ha modificat. 
 
CRIPTOGRAFIA La criptografia és la ciència que estudia l’ús de mètodes matemàtics 
per a aconseguir transmetre informació de manera que aquesta pugui ser llegida només 
pel seu destinatari. La ciència oposada és el criptoanàlisi, el qual s’encarrega d’analitzar 
i destruir les comunicacions segures. Criptografia i criptoanàlisi constitueixen la 
criptologia. 
 
D 
 
DESENCRIPTACIÓ Procés invers a l’encriptació, en el qual obtenim el text en clar a 
partir del text encriptat. 
 
DICCIONARI, ATAC DE Un atac de diccionari és semblant a un atac de força bruta, 
però, en lloc de provar totes les possibilitats, es proven les més probables, normalment 
extretes de paraules que apareixen en un diccionari qualsevol. 
 
DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, Espectre Expandit per Seqüència 
Directa) Tècnica de modulació utilitzada per 802.11b per transmetre les dades a una 
velocitat d’11 Mbps. 
 
E 
 
EAP (Extensible Authentication Protocol, Protocol d’Autenticació Extensible) EAP 
és un protocol de IEEE 802.11 que dirigeix l’autentificació en una xarxa sense fils. 
 
ENCRIPTACIÓ L’encripitació és el procés pel qual amaguem el contingut del text en 
clar. Durant l’encriptació utilitzarem un algorisme o xifrador que xifrarà el text i 
impossibilitarà que es pugui interpretar sense un procés de desencriptació. 
ETHERNET Ethernet és l’estàndard més comú en xarxes d’àrea local (LAN), i utilitza 
el mateix protocol de comunicacions que Internet, TCP/IP. 
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F 
 
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, Espectre expandit per Salt de 
Freqüència)  Tècnica de modulació que fou substituïda per DSSS en 802.11b degut a la 
seva baixa velocitat de transmissió (1 Mbps). 
 
FIREWALL Vegeu TALLAFOCS. 
 
FORÇA BRUTA, ATAC DE Un atac de força bruta és el que realitzem en un sistema 
per aconseguir l’accés a aquest utilitzant diferents mitjans com noms d’usuari i 
contrasenyes esperant que, provant totes les possibilitats, puguem accedir-hi. Per 
exemple, per a poder accedir a una determinat compte d’usuari, intentarem entrar 
diversos cops provant totes les combinacions possibles del nom d’usuari i la 
contrasenya. 
 
FREQÜÈNCIA En termes d’ones electromagnètiques, una freqüència és el número de 
cicles per segon d’una ona. El cicle és el temps que tarda el corrent elèctric (gràcies al 
qual generem ones electromagnètiques) a augmentar, disminuir i tornar a la posició 
inicial. La freqüència es mesura en Hertzs (un hertz=un cicle per segon) i els seus 
múltiples. 
 
G 
 
Ghz El Gigahertz és una unitat de mesura de la freqüència d’ones electromagnètiques 
que equival a mil milions de cicles per segon, és a dir a mil milions d’Hertzs. Per a més 
informació, vegeu FREQÜÈNCIA. 
 
H 
 
HACKER Persona que gaudeix aconseguint un coneixement profund sobre el 
funcionament intern d’un sistema, un ordinador o d’una xarxa d’ordinadors. Aquest 
terme es sol utilitzar indegudament com a pejoratiu, quan en aquest últim sentit seria 
més correcte utilitzar el terme cracker.  
 
HARDWARE o MAQUINARI En informàtica, entenem com a hardware la 
maquinària de l’ordinador, és a dir, tota l’electrònica que sense la qual el software no 
funcionaria. És la part física de la màquina. 
 
HASH, FUNCIÓ Procés pel qual un missatge es comprimeix. 
 
HONEYPOT Un honeypot (de l’anglès “pot de mel”) és una trampa per a possibles 
atacants a una xarxa, sigui una LAN convencional o una WLAN. El honeypot és una 
imitació de la xarxa que estem protegint, però no és res més. No té dades de valor. És 
per a distreure els atacants de la xarxa real. 
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I 
 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut d’Enginyers 
Elèctrics i Electrònics) L’IEEE és una gran organització la qual es dedica a 
l’estandardització en tot tipus de camps relacionats amb l’enginyeria, com per exemple 
la informàtica o l’electricitat. Es poden descarregar gratuïtament alguns dels seus 
estàndards a http://www.ieee.org. També disposa d’una botiga virtual on se’n poden 
comprar altres. 
 
INTERFÍCIE Frontera d’interconnexió que facilita la interconnexió/comunicació entre 
dos dispositius. Per exemple, una interfície de comunicacions permet a l’ordinador 
controlar i enviar informació als dispositius i a les xarxes a les quals està connectat. 
 
INTERNET Conjunt de xarxes d’àmbit mundial connectades entre elles gràcies a al 
protocol IP. Internet ofereix una gran varietat de serveis, com correu electrònic, pàgines 
web, etc 
 
IP (Internet Protocol, Protocol d’Internet) Protocol a nivell de xarxa utilitzat tant a 
Internet com en LANs i WLANs, en el qual es basa gran part del seu funcionament. 
 
IPSec Protocol de xarxes privades virtuals (VPN) a nivell de xarxa que garanteix una 
comunicació segura en una xarxa IP. 
 
IV Vegeu VECTOR D’INICIALITZACIÓ 
 
L 
 
L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol, Protocol de Túnel de Capa 2) Un altre protocol 
utilitzat per a crear VPNs. 
 
LAN (Local Area Network, Xarxa d’Àrea Local) Una LAN és un tipus de xarxa molt 
comú. Tal com indica el seu nom, cobreix una àrea local, com per exemple una casa, un 
edifici, una oficina o una universitat. Dins d’aquesta classificació cal incloure, de més 
petita a més gran, la PAN (Personal Area Network, Xarxa d’Àrea Personal), llavors la 
LAN, la MAN (la qual connecta una àrea metropolitana) i la WAN (Wide Area 
Network, Xarxa d’Àrea Àmplia, aquesta última cobrint distàncies molt elevades, fins i 
tot continents). 
 
LEAP/PEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol, Protocol Lleuger 
d’Autentificació Extensible/Protected Extensible Authentication Protocol, Protocol 
d’Autentificació Protegida Extensible, respectivament) LEAP i PEAP són dos 
protocols d’autentificació per a utilitzar en xarxes inalàmbriques. PEAP és el successor 
de LEAP. Ambdós són una solució propietària desenvolupada per Cisco, Microsoft i 
RSA Security. 
 
LIVE CD Terme amb el que es designen els sistemes operatius que funcionen a partir 
d’un CD-ROM o un altre medi d’emmagatzematge extraïble, sense necessitat d’haver 
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d’instal·lar res al disc dur, i per tant, sense realitzar canvis en l’ordinador en el qual són 
utilitzats. 
 
M 
 
MALWARE Nom genèric amb el qual es designen els diferents sistemes, programes, 
mecanismes i estratagemes que posen en perill la integritat d’un ordinador o 
perjudiquen els seus usuaris. Exemples de malware són els virus, el phishing o l’spam. 
 
MBPS Megabits per segon. Els Megabits per segon són una unitat de mesura de la 
velocitat de transmissió de dades. Un Megabit per segon significa que es transfereixen 
1.048.576 (1.024 x 1.024) bits cada segon. Altres unitats de mesura de velocitat són el 
bit per segon (BPS) o els kilobits per segon (KBPS; 1 KBPS=1.024 BPS) 
 
MODULACIÓ La modulació és un procés en el qual es distorsiona una senyal elèctrica 
o radioelèctrica per a que contingui la informació que s’ha de transmetre. El procés 
contrari, és a dir, extreure la informació d’una senyal modulada, s’anomena 
desmodulació 
 
O 
 
OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Multiplexació Ortogonal 
per Divisió de Freqüències) Una altra tècnica de modulació utilitzada pels estàndards 
802.11a i g que permet una velocitat de 54 Mbps, més elevada que FHSS i DSSS. 
 
P 
 
PUNT D’ACCÉS (PA, AP) Element d’una xarxa sense fils que s’encarrega de 
gestionar totes les comunicacions de la xarxa, controlant les transmissions internes de la 
xarxa i també connectant la xarxa amb altres xarxes externes, com Internet. 
 
PPTP (Point-to-Point Tunnelling Protocol, Protocol Punt a Punt Túnel) Un altre 
protocol de VPN inclòs en els sistemes operatius Windows. 
 
PROTOCOL Els protocols són conjunts de normes que indiquen com han d’actuar dos 
ordinadors per a comunicar-se entre si, facilitant enormement la transmissió de les 
dades. Els protocols defineixen des de per a què s’utilitza cada fil d’un connector fins al 
format dels missatges que s’intercanvien els ordinadors. Exemples de protocols són 
TCP o IP. 
 
R 
 
ROGUE AP Punt d’accés fals creat amb l’objectiu de capturar dades dels usuaris 
legítims de la xarxa que el rogue AP està suplantant. 
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RSA Security Empresa dedicada a la criptografia, al programari de seguretat i a la 
seguretat en general. Un dels seus productes més destacats és l’algorisme criptogràfic 
RSA, utilitzat en algunes encriptacions de les xarxes 802.11, com WEP. 
 
S 
 
SENYALS EN CLAR Diem que els senyals en clar són aquells que porten dades sense 
encriptar. 
 
SERVIDOR En informàtica, un servidor és un software que permet oferir serveis 
remots als seus usuaris, com per exemple correu electrònic, arxius, programes, pàgines 
web, etc. També ens referim a un servidor com a l’ordinador on hi ha instal·lat aquest 
software. 
 
SOFTWARE o PROGRMARI En informàtica, entenem com a software el programari 
de l’ordinador, el que no és palpable, a diferència del hardware. Gràcies al software, 
controlem el hardware i podem utilitzar l’ordinador. 
 
T 
 
TALLAFOCS És un sistema de seguretat el qual pot ser tant hardware com software. 
Sigui del tipus que sigui, el seu objectiu principal és controlar els accessos a una LAN 
des de l’exterior (normalment Internet). Un tallafocs vigila el tràfic de la xarxa (tant 
d’entrada com de sortida) i qui es connecta a la xarxa, sigui un ordinador o un programa. 
 
TELNET Programa d’Internet que permet l’accés remot a altres ordinadors de la xarxa 
i treballar-hi com si es fos un usuari local. 
 
TEXT EN CLAR En criptologia, el text en clar és la informació original, sense 
encriptar. 
 
THROUGHPUT Terme que fa referència a la quantitat real d’informació que es pot 
transmetre en un enllaç. Així, podem conèixer l’eficiència de l’enllaç. Se sol mesurar en 
bits per segon (bps) i els seus múltiples (Kbps, Mbps, etc). 
 
V 
 
VECTOR D’INICIALITZACIÓ Aplicat als algorismes de xifrat simètric (els que 
operen amb una sola clau) que inclouen un canvi de clau cada cop que s’utilitzen, el 
vector d’inicialització és la primera clau que s’utilitzarà. 
VIRUS Programa informàtic que pot causar tot tipus d’efectes en un ordinador, des de 
cap efecte notable o simples molèsties (per exemple, surt alguna imatge a la pantalla) 
(virus benigne) fins a arribar a esborrar el disc dur o deixar l’ordinador inservible (virus 
maligne). A més, un virus sautoreprodueix, és a dir, intenta arribar a tants ordinadors 
com sigui possible i infectar-los. 
 



Jordi Paillissé Vilanova                    Seguretat a les xarxes Wi-fi Estudi d’una àrea geogràfica concreta: Figueres 
 

 67

VPN (Virtual Private Network, Xarxa Privada Virtual) Conjunt de solucions que 
permeten a un usuari connectar-se a una xarxa local (LAN) a través d’Internet (o una 
altra xarxa insegura, com una xarxa sense fils) de manera segura. D’aquesta manera, per 
exemple, ens podem connectar a la LAN de l’oficina des de casa utilitzant una connexió 
segura que passa per Internet. 
 
W 
 
WECA Vegeu WI-FI ALLIANCE 
 
WEP (Wired Equivalency Privacy, Privacitat Equivalent a la de les xarxes amb 
fils) Sistema de xifrat de les dades d’una xarxa inalàmbrica pertanyent a l’estàndard 
802.11b. Es considera un protocol mal implementat i dèbil. 
 
WI-FI ALLIANCE  (anteriorment WECA, Wireless Ethernet Compatibility 
Alliance, Aliança de Compatibilitat Ethernet Inalàmbrica). WECA és una 
associació de fabricants d’equips creada el 1999 amb l’objectiu de fomentar la 
tecnologia sense fils 802.11x i assegurar la compatibilitat entre equips de diferents 
fabricants i el compliment d’aquests estàndards en els productes dels fabricants. 
 
WIDS (Wireless Intrusion Detection System, Sistema de Detecció d’Intrusions 
Inalàmbriques), també conegut com a WIPS (Wireless Intrusion Prevention System, 
Sistema de Prevenció d’Intrusions Inalàmbriques), és un sistema de seguretat que 
vigila el tràfic d’una xarxa sense fils per a detectar possibles intrusos i prevenir atacs.  
 
WLAN (Wireless LAN, LAN sense fils) Una WLAN és una LAN en la qual els 
ordinadors que la constitueixen es comuniquen entre ells mitjançant ones de ràdio, i en 
conseqüència, no calen fils per a les comunicacions entre els diversos ordinadors. 
 
WPA  (Wi-fi Proctected Access, Accés Wi-fi Protegit) Especificacions de seguretat 
basades en l’estàndard 802.11i tot i que no l’apliquen completament. Ofereixen més 
seguretat que WEP. 
 
WPA2 o 802.11i Conegudes amb dos noms, aquestes especificacions apliquen ja tot 
l’estàndard 802.11i i ofereixen un nou algorisme d’encriptcació. Són les més segures 
del moment, superant tant a WEP com a WPA. 
 
X 
 
XOR, OPERACIÓ LÒGICA És una funció lògica OR exclusiva, la qual, en 
informàtica, canvia un bit per un altre. La seva taula de veritat és la següent: 
 

XOR 0 1 
0 0 1 
1 1 0 
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Annex 1 
 

Comprenent el procés d’encriptació 
 
L’encriptació és una de les parts més complicades d’aquest treball i de més difícil 
comprensió. Per això es va decidir crear aquest petit annex per a explicar una mica les 
bases de l’encriptació i facilitar així l’enteniment de les parts del treball que tracten 
aquest tema. 
 
L’encriptació no és res de nou. Ja des de l’Edat Antiga, Juli Cèsar utilitzava un codi per 
a comunicar-se amb les seves tropes, evitant així intercepcions. Tot i ser senzill, era 
bastant eficaç. Es basava en canviar les lletres del missatge per altres però sempre 
avançant un nombre determinat de caràcters de l’alfabet. Així, si el missatge era de clau 
3 (avancem 3 posicions de l’abecedari), l’A seria la D. 
 

 
Figura A.1 Un exemple del codi utilitzat per Juli Cèsar 

 
Gràcies aquest codi qualsevol paraula era indesxifrable per a qui no conegués el sistema 
emprat. Per exemple, la paraula HOLA, un cop hi hem aplicat el codi anterior queda 
KROD, una paraula sense sentit. Hem canviat les lletres de la paraula partint de la 
primera fila de la taula anterior i llavors seleccionant la lletra de la fila de baix. Si 
volguéssim desencriptar el missatge, simplement realitzaríem el procés a la inversa: 
buscaríem les lletres del missatge a la fila de baix i miraríem a quina lletra de la fila de 
dalt es correspon. 
 
Aquest mètode, tot i ser simple, ens dona un exemple clar del propòsit de tot mètode 
d’encriptació: aconseguir modificar unes dades de tal manera que ningú excepte 
l’emissor i el receptor del missatge puguin interpretar-lo correctament. Al llarg de la 
història s’han desenvolupat molts mètodes d’encriptació. I nosaltres, sempre que 
vulguem, ens en podem inventar. Per exemple, podem escriure 6,23,6,2 i dir que cada 
lletra del missatge que volem encriptar es representa amb aquesta sèrie, en la qual el 
primer número és el número de plana d’un llibre que emissor i receptor comparteixen, el 
segon la línia, el tercer el número de paraula i l’últim el número de lletra. D’aquesta 
manera diem on trobar cada lletra. I així podem anar codificant un text. Però aquesta 
feina és molt tediosa i llarga, i trigaríem molta estona a codificar i el receptor a 
descodificar el text. Fou amb l’aparició dels ordinadors que es simplificà aquesta feina, 
tot i que llavors aparegueren nous problemes, ja que amb un ordinador podem realitzar 
noves operacions i atacs de força bruta molt més ràpidament que a mà, però també 
podem crear mètodes d’encriptació molt més complexos. Aquesta és una “batalla” que 
es lliura des de fa anys: trobar un mètode d’encriptació que sigui invulnerable, però 
encara no s’ha aconseguit. 
 
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 A B C
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Entenent l’encriptació més bàsica que s’exposa en el treball: l’encriptació WEP 
 
Abans de començar, cal tenir en compte que dins d’un ordinador tots els càlculs es fan 
en codi binari, és a dir, amb només dos dígits: 0 i 1. Per a representar una lletra del 
nostre alfabet ens calen codis com l’ASCII, el qual agrupa petits conjunts de dígits per a 
formar cada lletra i caràcter que utilitzem. Per a simplificar el procés, convertirem les 
paraules que utilitzem directament a codi binari gràcies al traductor que podem trobar a 
http://hwagm.elhacker.net/php/sneak.php, el qual també ens tradueix a altres sistemes 
numèrics, com l’hexadecimal i inclús, amb l’opció “Caesar Bruteforce”, podem 
codificar paraules igual que en el primer exemple. 
 
El funcionament bàsic de WEP és relativament fàcil: s'aplica la operació lògica XOR a 
dues fonts de dades: el missatge a xifrar i una clau generada aleatòriament. Per exemple, 
si volem xifrar la paraula PROVA i la clau, (suposem que s'ha generat aleatòriament) és 
SAF, el sistema d'encriptació procediria de la següent manera:   
 
PROVA 01010000 01010010 01001111 01010110 01000001  
SAF 01010011 01000001 01000110 
 
Un cop ho hem convertit tot a codi binari, col·loquem la clau a sota tants cops com 
calgui fins que tingui el matiex número de xifres que la paraula que volem xifrar. 
 

01010000 01010010 01001111 01010110 01000001 
01010011 01000001 01000110 01010011 01000001 
00000011 00010011 00001001 00000101 00000000 

 
L'operació lògica XOR canvia els dos bits d'entrada (d'ara endavant anomenarem bits a 
cada número) per un altre bit, seguint la següent norma: 
 

1. Si els dos bits d'entrada són diferents, posarem un 1. 
2. Si els dos bits d'entrada són iguals, posarem un 0. 

 
El missatge xifrat és el següent: 00000011 00010011 00001001 00000101 00000000. 
 
El receptor, per a desxifrar-lo, agafaria el missatge, l'ajuntaria amb la clau que també té 
i aplicaria l'operació XOR: 
 

00000011 00010011 00001001 00000101 00000000 
01010011 01000001 01000110 01010011 01000001  
01010000 01010010 01001111 01010110 01000001 

 
 

Efectivament, el resultat és la paraula que havíem xifrat al principi, PROVA. 
 
Tot i això, el procés d’encriptació de WEP no és tan senzill com sembla aquí, ja que 
només hem explicat el funcionament de l’operació lògica XOR. Si recordem l’esquema 
de la pàgina 26 (veure figura A.2), veiem que falten dos aspectes principals per explicar: 
el funcionament de PRNG-RC4 i el de CRC-32. Degut a la seva complexitat, és 

Missatge  
Clau  

Resultat de XOR  

Missatge xifrat  
Clau  

Resultat de XOR,  
missatge desxifrat 
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impossible explicar-los. Només cal fixar-se en el fet que les claus generades 
aleatòriament provenen de RC4, el qual utilitza dues claus més per a generar-les: la clau 
definida per l’usuari i el vector d’inicialització, el qual és un conjunt de nombres 
aleatoris. A més, les claus que genera RC4 són molt més llargues que la que hem 
utilitzat en el nostre exemple, ja que si fossin curtes, hi hauria menys combinacions 
possibles i seria més fàcil trobar la clau amb un atac de força bruta. 
 
 

 
 
Figura A.2 En vermell, el procés del xifratge WEP que hem explicat i en blau, els 

processos més complicats. 

IV (vector d’inicialització) 
Clau secreta 

Text sense xifrar 

Llavor  
PRNG-RC4 

Algorisme CRC-32 

ICV + Text sense xifrar 

XOR Missatge = IV + Text 
xifrat (text +ICV) 

PROCÉS DE XIFRATGE



NOM DE LA XARXA CANAL DIRECCIÓ MAC
MARCA AL PLÀNOL LLOC EXACTE DATA HORA (ESSID) SÍ/NO TIPUS
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8 Columna9
2.1 Superemercat Caprabo av. Salvador Dalí22/04/2007 20:33 MyPlace 2 SÍ WPA2 - PSK -
2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 Sinus TC 300 5 SÍ WPA2 - CCMP - PSK 00:16:38:E8:DA:3A
3.15 C/Sant Antoni nº15 13/05/2007 12:43 PPV 11 SÍ WPA2 - CCMP - PSK 00:14:C1:0F:D0:64
4.23 Plaça Catalunya 11/07/2007 17:30 xarxa-soma 10 SÍ WPA2 - CCMP - PSK 00:1B:63:2B:57:6D
8.6 C/Compositor Baró s/n 02/05/2007 20:18 Verges_wireless 10 SÍ WPA2 - CCMP - PSK 00:17:9A:76:8A:79
1.1 C/Enriqueta Paler nº25 22/04/2007 20:37 SpeedTouchB02B21 9 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:11:F5:49:B7:19
1.4 C/Sebastià Trullol nº5c 26/07/2007 19:48 adsl17994 6 SÍ WPA - TKIP - PSK 00.15:56:CE:85:DA
10.4 C/Taure nº9 21/05/2007 20:13 studiowifi 8 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:BF:CB:32:CA
2.13 C/Joan Matas cantonada C/Creu de la Mà13/05/2007 12:27 SpeedTouch81A8D5 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:7F:31:91:DF
2.15 C/Méndez Núñez nº50 13/05/2007 12:34 Tele2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:75:14:4C
2.16 C/Nou nº139 13/05/2007 12:50 oficina 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:16:38:C5:F8:9E
2.24 C/Pere III nº21 26/07/2007 19:00 Tele 2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:79:97:8C
2.28 C/Sant Pau nº148 26/07/2007 19:16 ArDENTia 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:0F:CB:AC:4F:E0
2.33 C/Oliva nº68 26/07/2007 19:25 Tele 2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7A:40:2C
2.34 C/Oliva nº49 26/07/2007 19:28 WLAN_CASA 3 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:16:38:CC:A3:F7
2.38 C/Mare de Déu de Montserrat nº226/07/2007 19:40 SpeedTouch7D11FB 9 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:11:F5:49:CF:09
2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 borabora 11 SÍ WPA - TKIP - PSK -
2.8 C/Borrassà nº21 04/05/2007 17:30 El que va de kanto 2 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:01:38:67:F9:12
3.10 C/González de Soto nº 3 13/05/2007 12:56 Jazz 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:C9:8D:75:EA
3.2 C/Col·legi nº32 13/05/2007 12:09 SpeedTouch93E6D9 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:7F:DD:99:97
3.24 C/Santa Llogaia nº10 19/05/2007 19:23 SpeedTouch59114F 6 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:7F:31:A2:57
3.24 C/Santa Llogaia nº10 19/05/2007 19:23 Tele2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:49:FB:74
3.3 C/Sant Llàtzer nº34 13/05/2007 12:13 ALSINA 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:16:38:CC:48:31
3.3 C/Sant Llàtzer nº34 13/05/2007 12:13 3com 6 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:0D:54:A4:BF:8B
3.5 C/Sud nº24 13/05/2007 12:20 Tele2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7E:05:74
3.7 C/Méndez Núñez nº31 13/05/2007 12:35 SpeedTouchC0E3B3 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:7F:CC:BA:4D
4.23 Plaça Catalunya 11/07/2007 17:30 k-wifi 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:16:B6:97:40:1D
4.27 C/Muralla nº23 07/08/2007 19:18 WANADOO-A270 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:16:CE:85:E5:D3
4.4 C/Camaño nº12 11/07/2007 16:51 Tele2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7B:4E:DC
4.6 C/Pi i Maragall nº16 11/07/2007 16:58 SpeedTouch2C8806 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:7F:06:77:F7
4.7 C/Pi i Maragall nº24 11/07/2007 16:58 jose 3 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:19:15:4A:55:9F
5.17 C/Balmes nº10 01/08/2007 17:10 WANADOO-BA60 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:16:CE:8B:BA:E4
5.20 C/Passatge Ponent nº7 01/08/2007 17:19 Tele2Blanca 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7B:A3:AC
5.26 C/València nº9 01/08/2007 17:33 Tele2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7C:2A:DC
5.28 C/Alexandre Deulofeu (entre C/València i C/Tarragona)01/08/2007 17:40 Tele 2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7B:D2:AC
5.3 Col·legi Josep Cosí i Fortunet 22/04/2007 20:19 Jcusi 6 i 1 SÍ WPA - TKIP - PSK -
5.6 Avda. Pirineus, nº22 30/04/2007 18:53 Tele2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7A:A8:14
6.13 C/Ter prop del nº2, a l'aparcament al costat dels jutjats03/08/2007 16:49 Conceptronic 6 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:80:5A:59:F8:E5
6.14 C/Ter nº13 03/08/2007 16:52 www 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:BF:E6:A0:7B
6.17 C/Doctor Fleming (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:09 Tele 2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:79:EE:14
6.18 C/Doctor Fleming nº3 (davant supermercat Mercadona)03/08/2007 17:12 Tele 2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:75:00:04
6.19 Creuament C/Doctor Fleming i Ronda del Parc03/08/2007 17:16 Tele 2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:7C:EF:84
6.9 C/Marià Pujolar nº36 02/05/2007 19:35 EMPCRIS 3 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:01:38:71:D2:8F
6.9 C/Marià Pujolar nº36 02/05/2007 19:35 Speed Touch473D6F 9 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:11:F5:4D:88:71
7.1 Avda. Perpinyà nº38 02/05/2007 19:47 SpeedTouch170BA2 1 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:14:7F:86:06:35
8.4 Plaça Via Augusta 02/05/2007 20:12 Tele2 11 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:03:6F:76:5E:3C
9.5 Cantonada C/Itàlia i C/Holanda 21/05/2007 20:32 NLP 6 SÍ WPA - TKIP - PSK 00:0D:9D:F6:(12:B3) i (62:AB)
6.3 C/Damas Calvet 30/04/2007 19:22 PisVic 11 SÍ WPA - TKIP 00:14:7C:41:46:42
5.10 Creuament C/Ponent i C/González de Soto26/07/2007 19:58 Motos 1 SÍ WPA - CCMP - PSK 00:0D:0B:CB:3B:D3
5.5 C/González de Soto nº 61 30/04/2007 18:50 Motos 1 SÍ WPA - CCMP - PSK 00:0D:0B:CB:3B:D3
6.10 C/Joaquim Cusí i Fortunet nº1202/05/2007 19:36 wireless_casa 6 SÍ WPA - CCMP - PSK 02:05:B4:04:A4:C2
8.8 IES Monturiol 02/05/2007 20:25 monturiol 6 SÍ WPA - CCMP - PSK 00:0F:3D:DF:D1:0F
4.2 Plaça de la Tramuntana s/n 19/05/2007 19:04 Tele2 11 SÍ WPA - CCMP 00:03:6F:75:65:DC
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8.3 C/Josep Alcemar, cantonada C/Pelai Martínez02/05/2007 20:07 wi3 7 SÍ WPA 00:16:38:C8:1E:C4
1.1 C/Enriqueta Paler nº25 22/04/2007 20:37 CASA 11 SÍ WEP 00:0F:66:51:C0:F1
1.2 prop de C/Enriqueta paler//C/Pere Teixidor22/04/2007 20:41 WLAN_C1 12 SÍ WEP 00:16:38:C5:85:C5
1.3 Institut Olivar Gran 22/04/2007 20:42 DLINK_WIRELESS 6 SÍ WEP 00:19:5B:1F:98:06
1.4 C/Sebastià Trullol nº5c 26/07/2007 19:48 adsl14428 6 SÍ WEP 00:15:56:CE:C8:7F
1.5 Final de C/Josep Maria de Segarra (nº67)26/07/2007 19:53 DLINK_WIRELESS 6 SÍ WEP 00:19:5B:1F:98:06
10.2 C/Vilantenim s/n 21/05/2007 20:07 marca 3 SÍ WEP 00:14:BF:EF:38:0A
10.3 C/Escorpí nº10 21/05/2007 20:11 WLAN_5E 3 SÍ WEP 00:16:38:F3:31:C5
10.4 C/Taure nº9 21/05/2007 20:13 WLAN_FE 9 SÍ WEP 00:60:B3:FD:C0:30
2.1 Superemercat Caprabo av. Salvador Dalí22/04/2007 20:33 Clinica 9 SÍ WEP -
2.10 C/Roca i  Bros 04/05/2007 17:27 WLAN_BD 3 SÍ WEP 00:16:38:6D:A7:7A
2.10 C/Roca i  Bros 04/05/2007 17:27 WLAN_A7 6 SÍ WEP 00:01:38:70:B8:30
2.10 C/Roca i  Bros 04/05/2007 17:27 WLAN_53 9 SÍ WEP 00:60:B3:52:58:D8
2.11 Plaça Creu de la Mà 04/05/2007 17:30 GRUPFE 1 SÍ WEP 00:0D:88:B9:6D:9C
2.11 Plaça Creu de la Mà 04/05/2007 17:30 XANADU 5 SÍ WEP 00:12:A9:12:8A:E4
2.11 Plaça Creu de la Mà 04/05/2007 17:30 INFCRK 11 SÍ WEP -
2.12 C/Migdia nº25 13/05/2007 12:26 WLAN_BB 1 SÍ WEP 00:13:49:95:C4:75
2.12 C/Migdia nº25 13/05/2007 12:26 WLAN_FB 11 SÍ WEP 00:13:49:95:72:BB
2.13 C/Joan Matas cantonada C/Creu de la Mà13/05/2007 12:27 linksys 6 SÍ WEP 02:D4:C7:91:0E:2D
2.14 C/Sant Antoni nº132 13/05/2007 12:32 WLAN_62 8 SÍ WEP 00:01:38:6D:EB:A6
2.16 C/Nou nº139 13/05/2007 12:50 WLAN_C3 2 SÍ WEP 00:01:38:64:00:D6
2.16 C/Nou nº139 13/05/2007 12:50 INFOCRACK 6 SÍ WEP 00:17:9A:11:5E:96
2.16 C/Nou nº139 13/05/2007 12:50 Sdcam 7 SÍ WEP 00:16:38:CC:A7:9F
2.17 C/Nou nº154 13/05/2007 12:48 GRUPFE 1 SÍ WEP 00:0D:88:B9:6D:9C
2.17 C/Nou nº154 13/05/2007 12:48 WLAN_73 5 SÍ WEP 00:13:49:E5:6B:C6
2.18 C/Pujades nº7 26/07/2007 18:44 Wireless 1 SÍ WEP 00:A0:C5:C2:07:7D
2.19 C/Pujades nº23 26/07/2007 18:45 WLAN_33 9 SÍ WEP 00:60:B3:F8:75:OD
2.19 C/Pujades nº23 26/07/2007 18:45 WLAN_26 13 SÍ WEP 00:01:38:87:AF:D4
2.20 i 2.21 C/Pujades nº55 i nº77 26/07/2007 18:47 i 18:49 WLAN_67 6 SÍ WEP 00:60:B3:52:6E:D6
2.22 C/Concòrdia nº27 26/07/2007 18:52 WLAN_FF 3 SÍ WEP 00:19:15:31:D6:1F
2.25 C/Pere III nº1 26/07/2007 19:02 WLAN_8E 6 SÍ WEP 00:01:38:97:E0:D6
2.25 C/Pere III nº1 26/07/2007 19:02 COPISTERIAMASTER 9 SÍ WEP 00:60:B3:FC:65:03
2.26 C/Sant Pau nº84 26/07/2007 19:12 WLAN_9F 4 SÍ WEP 00:13:49:F1:36:80
2.26 C/Sant Pau nº84 26/07/2007 19:12 WLAN_A7 6 SÍ WEP 00:01:38:60:FA:97
2.27 C/Sant Pau nº97 26/07/2007 19:14 WLAN_9B 6 SÍ WEP 00:01:38:76:5C:65
2.28 C/Sant Pau nº148 26/07/2007 19:15 WLAN_39 6 SÍ WEP 00:01:38:70:79:5C
2.29 C/Sant Pau nº166 26/07/2007 19:18 Maka 5 SÍ WEP 00:16:38:F3:22:74
2.29 C/Sant Pau nº166 26/07/2007 19:17 WLAN_33 6 SÍ WEP 00:01:38:61:FC:82
2.29 C/Sant Pau nº166 26/07/2007 19:18 oliva 12 SÍ WEP 00:03:C9:E6:5E:8D
2.30 C/Sant Pau nº165 26/07/2007 19:20 CASETA 1 SÍ WEP 00:A0:C5:77:83:B2
2.31 C/La pau nº17 26/07/2007 19:21 WLAN_AE 3 SÍ WEP 00:16:38:CB:E3:46
2.32 C/La pau nº9 26/07/2007 19:23 3com 11 SÍ WEP 00:12:A9:D7:CA:08
2.34 C/Oliva nº49 26/07/2007 19:28 1153646637 4 SÍ WEP 00:01:38:51:47:DC
2.35 C/Oliva nº36 26/07/2007 19:31 WLAN_76 5 SÍ WEP 00:13:49:D5:19:F8
2.36 Creuament C/Oliva amb C/Pere III26/07/2007 19:32 INFCRK 6 SÍ WEP 00:11:50:82:E0:32
2.37 Creuament C/Mare de Déu de Montserrat i C/Oliva26/07/2007 19:36 WlanComtrend 3 SÍ WEP 00:A0:E9:03:02:79
2.37 Creuament C/Mare de Déu de Montserrat i C/Oliva26/07/2007 19:36 WLAN_14 5 SÍ WEP 00:16:38:8A:35:EA
2.37 Creuament C/Mare de Déu de Montserrat i C/Oliva26/07/2007 19:36 WLAN_5F 9 SÍ WEP 00:60:B3:F2:5B:42
2.38 C/Mare de Déu de Montserrat nº226/07/2007 19:40 WLAN_C6 8 SÍ WEP 00:13:49:88:73:90
2.38 C/Mare de Déu de Montserrat nº226/07/2007 19:40 WLAN_5F 10 SÍ WEP 00:13:49:89:21:FC
2.6 Plaça Jaume I 04/05/2007 17:14 WLAN_45 6 SÍ WEP 00:01:38:70:A5:4C
2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 WLAN_9E 1 SÍ WEP 00:13:49:F1:87:42
2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 WLAN_89 3 SÍ WEP 00:16:38:CC:66:DB
2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 DLINK_WIRELESS 6 SÍ WEP 00:19:5B:1D:E5:50
2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 ovislink 6 SÍ WEP 00:4F:62:00:04:13
2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 RiejuWlan 11 SÍ WEP 00:80:5A:4B:0E:04



2.7 C/Nou nº203 04/05/2007 17:08 YCKITO 11 SÍ WEP 00:16:38:8A:17:32
2.8 C/Borrassà nº21 04/05/2007 17:34 WLAN_45 2 SÍ WEP 00:13:49:95:8F:1F
2.8 C/Borrassà nº21 04/05/2007 17:33 GarFon 3 SÍ WEP 00:13:49:F0:CC:DC
2.9 C/Borrassà nº39 04/05/2007 17:16 WLAN_14 5 SÍ WEP 00:16:38:8A:35:EA
2.9 C/Borrassà nº39 04/05/2007 17:16 WLAN_50 6 SÍ WEP 00:01:38:68:4C:2A
2.9 C/Borrassà nº39 04/05/2007 17:16 Speed TouchA6A912 9 SÍ WEP 00:11:F5:4D:8E:C9
3.10 C/González de Soto nº 3 13/05/2007 12:56 wlan 6 SÍ WEP 00:80:5A:27:3B:AF
3.10 C/González de Soto nº 3 13/05/2007 12:56 Anna 11 SÍ WEP 00:14:7C:42:D8:E4
3.12 Plaça Enric Morera nº3 13/05/2007 13:01 Wirelesscasa 1 SÍ WEP 00:A0:C5:8D:37:3C
3.13 Plaça del Gra, Administració de Loteria nº313/05/2007 12:38 DLINK_WIRELESS 6 SÍ WEP 00:19:5B:1F:97:FA
3.14 Plaça del Gra nº17 13/05/2007 12:40 WLAN_3A 9 SÍ WEP 00:60:B3:FA:9F:69
3.16 C/Sant Antoni nº25 13/05/2007 12:45 Wireless 1 SÍ WEP 00:A0:C5:7F:04:CA
3.17 Avda. Salvador Dalí nº110 19/05/2007 19:08 tsunami 6 SÍ WEP 00:12:44:B3:69:80
3.18 Avda. Salvador Dalí nº72 19/05/2007 19:10 Hotel Europa 1 SÍ WEP 00:14.BF:D2:75:C0
3.18 Avda. Salvador Dalí nº72 19/05/2007 19:10 WLAN_f7 5 SÍ WEP 00:60:B3:FC:8D:33
3.19 C/Olot nº11 19/05/2007 19:13 liamona 6 SÍ WEP 00:01:38:3A:21:F0
3.19 C/Olot nº11 19/05/2007 19:13 WLAN_B1 6 SÍ WEP 00:01:38:61:DF:4C
3.2 C/Col·legi nº32 13/05/2007 12:09 WPA01 6 SÍ WEP 00:13:46:76:7B:0B
3.20 C/Vilafant nº38 19/05/2007 19:17 7719883195 7 SÍ WEP 00:61:38:3C:5F:C2
3.21 C/Sant Vicenç nº27 19/05/2007 19:18 adsl17985 6 SÍ WEP 00:15:56:CE:41:B2
3.21 C/Sant Vicenç nº27 19/05/2007 19:18 WLAN_6A 6 SÍ WEP 00:01:38.CD:AF:7E
3.22 C/Verge Maria nº11 19/05/2007 19:20 WLAN_6C 3 SÍ WEP 00:60.B3:51:D2:CA
3.22 C/Verge Maria nº11 19/05/2007 19:20 WLAN_77 6 SÍ WEP 00:01:38.71:C6:16
3.23 C/Verge Maria nº27 19/05/2007 19:21 WLAN_DC 11 SÍ WEP 00:60:B3:FC:0F:8B
3.24 C/Santa Llogaia nº10 19/05/2007 19:23 anillo 1 SÍ WEP 00:01:38:3A:AB:9B
3.24 C/Santa Llogaia nº10 19/05/2007 19:25 WLAN_DB 10 SÍ WEP 00:60:7F:31:A2:57
3.25 C/Sant Pau nº56 26/07/2007 19:10 WLAN_DO 8 SÍ WEP 00:60:B3:57:04:60
3.25 C/Sant Pau nº56 26/07/2007 19:10 WLAN_BE 9 SÍ WEP 00:01:38:89:7F:28
3.3 C/Sant Llàtzer nº34 13/05/2007 12:13 WLAN_F2 12 SÍ WEP 00:16:38:C5:29:B6
3.4 Plaça Estació nº8 13/05/2007 12:15 WLAN_2A 1 SÍ WEP 00:16:38:C5:A2:22
3.4 Plaça Estació nº8 13/05/2007 12:15 LABOR 6 SÍ WEP 00:01:38:3C:4E:5B
3.5 C/Sud nº24 13/05/2007 12:19 3241311892 1 SÍ WEP 00:01:38:54:4B:0C
3.7 C/Méndez Núñez nº31 13/05/2007 12:35 WLAN_0A 4 SÍ WEP 00:01:38:8A:B2:02
3.7 C/Méndez Núñez nº31 13/05/2007 12:35 Sdcam 9 SÍ WEP 00:13:49:F0:5D:DC
3.8 C/Méndez Núñez nº22 13/05/2007 12:37 WLAN_47 7 SÍ WEP 00:60:B3:FC:C7:2E
4.1 C/Llers nº15 19/05/2007 18:49 ICA-Figueres 6 SÍ WEP 00:17:9A:75:81:6E
4.1 C/Llers nº15 19/05/2007 18:49 LOGOX 9 SÍ WEP 00:60:B3:B8:00:E9
4.1 C/Llers nº15 19/05/2007 18:49 WLAN_E9 9 SÍ WEP 00:60:B3:F7:28:38
4.11 C/Ample nº12 11/07/2007 17:08 WLAN_26 6 SÍ WEP 00:01:38:7F:AD:11
4.12 C/Perelada nº78 11/07/2007 17:11 Zafiro Tours Figueres 5 SÍ WEP 00:01:38:36:DB:83
4.13 C/Tapis nº25 11/07/2007 17:13 wireless 6 SÍ WEP 00:17:9A:76:72:72
4.13 C/Tapis nº25 11/07/2007 17:13 WLAN_DB 6 SÍ WEP 00:01:38:87:AD:60
4.14 C/Tapis nº81 11/07/2007 17:15 WLAN_18 4 SÍ WEP 00:13:49:B2:64:0A
4.15 C/Compositor Mundi nº12 11/07/2007 17:18 D-Link_WiFi 6 SÍ WEP 00:15:E9:25:A1:7C
4.15 C/Compositor Mundi nº12 11/07/2007 17:18 JAZZTEL 6 SÍ WEP 00:C0:49:54:7A:0E
4.15 C/Compositor Mundi nº12 11/07/2007 17:17 Microhard Informatica 6 SÍ WEP 00:18:39:2D:8A:72
4.15 C/Compositor Mundi nº12 11/07/2007 17:18 CosaNostra 7 SÍ WEP 00:A0:C5:81:71:74
4.15 C/Compositor Mundi nº12 11/07/2007 17:18 WLAN_D3 11 SÍ WEP 00:01:38:6B:02:D6
4.19 Encreuament C/Hortes i C/Vilabertran11/07/2007 17:21 adsl14430 6 SÍ WEP 00:60:4C:E2:E9:AD
4.2 Plaça de la Tramuntana s/n 19/05/2007 19:02 WLAN_FE 5 SÍ WEP 00:13:49:95:29:21
4.22 Plaça Tarradelles 11/07/2007 17:28 cf-5.wireless.cat 3 SÍ WEP 00:14:BF:3C:39:ED
4.22 Plaça Tarradelles 11/07/2007 17:27 WLAN_C8 5 SÍ WEP 00:13:49:89:01:0D
4.24 Pujada del Castell nº31 07/08/2007 19:11 WLAN_DB 13 SÍ WEP 00:60:B3:F7:33:B3
4.25 C/Canigó s/n (davatn el pàrking, a mig carrer)07/08/2007 19:13 WLAN_A6 3 SÍ WEP 00:16:38:F3:72:DD
4.25 C/Canigó s/n (davatn el pàrking, a mig carrer)07/08/2007 19:13 WLAN_01 6 SÍ WEP 00:01:38:61:D6:DF
4.25 C/Canigó s/n (davatn el pàrking, a mig carrer)07/08/2007 19:13 WLAN_FE 9 SÍ WEP 00:13:49:95:29:21



4.28 C/Caserna nº19 07/08/2007 19:21 SMC 1 SÍ WEP 00:04:E2:E6:8B:7E
4.28 C/Caserna nº19 07/08/2007 19:21 WLAN_FD 3 SÍ WEP 00:16:38:EA:36:D5
4.3 Rambla 11/07/2007 16:50 WiFi_Edu 11 SÍ WEP 00:14:7C:43:BD:EA
4.30 C/Núria nº1 07/08/2007 19:30 WLAN_66 2 SÍ WEP 00:13:49:88:74:96
4.30 C/Núria nº1 07/08/2007 19:30 Electronica_Rafel 11 SÍ WEP 00:14:7C:BD:E8:DF
4.31 C/Núria nº10 07/08/2007 19:31 Zokipi 1 SÍ WEP 00:01:38:51:A9:8F
4.32 C/Llançà nº39 07/08/2007 19:45 DLINK_WIRELESS 4 SÍ WEP 00:17.4A:11:62:6C
4.33 C/Cadaqués nº16 07/08/2007 19:48 Global6tem S.L. 1 SÍ WEP 00:11:F5:76:7A:34
4.34 C/La Marca nº2 07/08/2007 19:57 WLAN_08 6 SÍ WEP 00:01:38:4A:C6:21
4.35 C/Josep Sol d'Isern nº10 07/08/2007 20:00 WLAN_70 6 SÍ WEP 00:01:38:87:B3:B4
4.36 C/Eres de la vila nº20 07/08/2007 20:02 WLAN_15 5 SÍ WEP 00:01:38:87:CC:7A
4.4 C/Camaño nº12 11/07/2007 16:51 APRUSLANA 6 SÍ WEP 00:01:38:61:E1:F7
4.4 C/Camaño nº12 11/07/2007 16:54 WLAN_91 7 SÍ WEP 00:16:38:88:64:1C
4.5 Plaça de la Palmera 11/07/2007 16:56 WLAN_70 6 SÍ WEP 00:01:38:87:B3:B4
4.5 Plaça de la Palmera 11/07/2007 16:55 WLAN_8F 9 SÍ WEP 00:13:49:88:26:63
4.8 C/Pi i Maragall nº44 11/07/2007 16:59 John 7 SÍ WEP 00:A0:C5:7A:A2:99
4.9 C/Fossos nº20 11/07/2007 17:05 WLAN_69 5 SÍ WEP 00:01:38:68:0D:A3
4.9 C/Fossos nº20 11/07/2007 17:05 WLAN_6E 7 SÍ WEP 00:13:49:9E:1A:F8
5.11 C/Via Emporitana nº5 26/07/2007 20:01 DLINK 6 SÍ WEP 00:17:9A:75:81:6B
5.11 C/Via Emporitana nº5 26/07/2007 20:01 GJLOBOC 11 SÍ WEP 00:80:5A:60:83:6C
5.13 C/Aribau nº5 01/08/2007 16:55 adsl18922 6 SÍ WEP 00:15:56:CE:7B:4B
5.13 C/Aribau nº5 01/08/2007 16:55 adsl19233 6 SÍ WEP 00:15:56:CE:34:86
5.14 C/Ramon Llull nº8 01/08/2007 16:59 WLAN_CE 9 SÍ WEP 00:01:38:8E:2E:26
5.16 C/Balmes nº69 01/08/2007 17:06 Jazztel Wireless 11 SÍ WEP 00:15:F2:DA:83:CE
5.17 C/Balmes nº10 01/08/2007 17:10 kbo 10 SÍ WEP 00:60:B3:F2:6E:8C
5.19 C/Via Emporitana, davant carretera nacional01/08/2007 17:13 DLINK 6 SÍ WEP 00:17:9A:75:81:6B
5.19 C/Via Emporitana, davant carretera nacional01/08/2007 17:13 WLAN_81 6 SÍ WEP 00:01:38:61:C0:CD
5.19 C/Via Emporitana, davant carretera nacional01/08/2007 17:13 STIL 9 SÍ WEP 00:A0:C5:CE:44:A8
5.19 C/Via Emporitana, davant carretera nacional01/08/2007 17:13 GJLOBOC 11 SÍ WEP 00:80:5A:60:83:6C
5.2 C/Josep Jonquer//Avda. Montserrat Vayreda22/04/2007 20:15 lapuntia 3 SÍ WEP -
5.20 C/Passatge Ponent nº7 01/08/2007 17:19 WLAN_D1 1 SÍ WEP 00:01:38:87:C1:F3
5.22 C/Pere III nº67 01/08/2007 17:21 WLAN_A7 3 SÍ WEP 00:60:B3:F4:09:7E
5.23 C/Pere III nº62 01/08/2007 17:22 Wireless 3 SÍ WEP 00:A0:C5:82:D1:3D
5.23 C/Pere III nº62 01/08/2007 17:23 WLAN_11 7 SÍ WEP 00:01:38:68:AA:76
5.23 C/Pere III nº62 01/08/2007 17:23 FAMILIA SANCHEZ 9 SÍ WEP 00:16:38:8A:33:DE
5.24 C/Frederic Mistral nº9 01/08/2007 17:26 WLAN_44 8 SÍ WEP 00:60:B3:52:3C:E8
5.25 C/Via Emporitana nº26 01/08/2007 17:29 WLAN_14 5 SÍ WEP 00:01:38:6D:FF:92
5.26 C/València nº9 01/08/2007 17:33 WLAN_F8 11 SÍ WEP 00:60:B3:FA:FE:32
5.27 C/Tarragona nº25 01/08/2007 17:38 LITUS_WIFI 10 SÍ WEP 00:16:38:EA:A7:E3
5.27 C/Tarragona nº25 01/08/2007 17:38 NETGEAR 11 SÍ WEP 00:18:4D:F6:B1:66
5.3 Col·legi Josep Cosí i Fortunet 22/04/2007 20:19 adsl16983 - SÍ WEP 00:15:56:68:93:C7
5.3 Col·legi Josep Cosí i Fortunet 22/04/2007 20:19 WLAN_2F - SÍ WEP 00:16:38:C6:4A:8B
5.4 Superemercat Eroski (C/Fages de Climent)22/04/2007 20:23 CASA - SÍ WEP 00:01:38:50:9F:F0
5.4 Superemercat Eroski (C/Fages de Climent)22/04/2007 20:23 WLAN_00 - SÍ WEP 00:01:38:68:4E:4A
5.4 Superemercat Eroski (C/Fages de Climent)22/04/2007 20:23 WLAN_7A - SÍ WEP 00:16:38:C6:62:8D
5.6 Avda. Pirineus, nº22 30/04/2007 18:53 WLAN_F5 3 SÍ WEP 00:16:38:CC:D0:7E
5.7 C/Balmes, davant Centre Sanitari Empordanès30/04/2007 18:56 ASDL 1 SÍ WEP 00:A0:C5:9D:41:E6
5.7 C/Balmes, davant Centre Sanitari Empordanès30/04/2007 18:56 WLAN_98 9 SÍ WEP 00:01:38:6D:B8:56
6.1 C/Mestre Falla 30/04/2007 19:13 WLAN 11 SÍ WEP 00:80:5A:23:90:32
6.10 C/Joaquim Cusí i Fortunet nº1202/05/2007 19:36 adsl 10714 6 SÍ WEP 00:60:4C:98:9F:EC
6.11 Institut Alexandre Deulofeu 02/05/2007 19:40 deulofeu 6 SÍ WEP 00:08:C8:02:EF:FC
6.12 Inici del C/Joaquim Cusí i Fortunet (davant Parc Bosc)02/05/2007 19:41 Conceptronic 6 SÍ WEP 00:80:5A:37:41:81
6.13 C/Ter prop del nº2, a l'aparcament al costat dels jutjats03/08/2007 16:47 WANADOO-1650 1 SÍ WEP 00:14:A4:6C:B8:46
6.13 C/Ter prop del nº2, a l'aparcament al costat dels jutjats03/08/2007 16:47 WLAN_C1 7 SÍ WEP 00:01:38:68:2E:E6
6.14 C/Ter nº13 03/08/2007 16:52 SelNet 3 SÍ WEP 00:14:7C:B0:8A:E1
6.14 C/Ter nº13 03/08/2007 16:52 adsl13462 6 SÍ WEP 00:19:4B:A0:53:C9



6.14 C/Ter nº13 03/08/2007 16:52 WLAN_59 6 SÍ WEP 00:01:38:67:FA:33
6.14 C/Ter nº13 03/08/2007 16:52 WLAN_CA 6 SÍ WEP 00:13:49:87:DF:66
6.14 C/Ter nº13 03/08/2007 16:52 casa 11 SÍ WEP 00:14:7C:42:99:7A
6.15 C/Muga nº16 03/08/2007 17:02 belen 1 SÍ WEP 00:A0:C5:CE:15:92
6.15 C/Muga nº16 03/08/2007 17:02 SpeedTouch8C1AD5 6 SÍ WEP 00:19:7F:DA:44:8B
6.16 C/Maria Pineda (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:06 WLAN_1B 3 SÍ WEP 00:16:38:F2:E7:8B
6.16 C/Maria Pineda (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:06 titu 6 SÍ WEP 00:40:F4:FA:87:F9
6.16 C/Maria Pineda (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:06 WLAN_14 9 SÍ WEP 00:60:B3:FA:5D:70
6.16 C/Maria Pineda (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:06 WLAN_B1 9 SÍ WEP 00:60:B3:FB:1D:E9
6.17 C/Doctor Fleming (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:09 WLAN_9D 3 SÍ WEP 00:02:CF:55:75:A8
6.17 C/Doctor Fleming (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:09 WLAN_9F 9 SÍ WEP 00:13:49:EF:FC:4B
6.18 C/Doctor Fleming nº3 (davant supermercat Mercadona)03/08/2007 17:12 BUIXO 3 SÍ WEP 00:16:38:CB:82:74
6.19 Creuament C/Doctor Fleming i Ronda del Parc03/08/2007 17:16 Conceptronic 6 SÍ WEP 00:80:5A:37:41:81
6.19 Creuament C/Doctor Fleming i Ronda del Parc03/08/2007 17:16 WLAN_E1 9 SÍ WEP 00:13:49:D4:F1:5C
6.2 Ronda del Parc, nº1 30/04/2007 19:19 Wireless 1 SÍ WEP 00:A0:C5:79:D8:18
6.2 Ronda del Parc, nº1 30/04/2007 19:19 WLAN_13 6 SÍ WEP 00:01:38:6D:EF:1C
6.2 Ronda del Parc, nº1 30/04/2007 19:19 WLAN_58 8 SÍ WEP 00:13:49:89:20:CB
6.26 C/Avinyonet nº71 03/08/2007 17:24 RED 1 SÍ WEP 00:13:F7:28:B8:F2
6.22 C/Doctor Ferran nº10 03/08/2007 17:23 WLAN_D4 3 SÍ WEP 00:16:38:EA:34:7F
6.3 C/Damas Calvet 30/04/2007 19:22 WLAN_13 6 SÍ WEP 00:01:38:6D:EF:1C
6.4 C/Damas Calvet cantonada carretera Olot30/04/2007 19:23 WLAN_62 9 SÍ WEP 00:60:B3:FC:77:C1
6.7 C/Marià Pujolar nº2 02/05/2007 19:33 8397296235 1 SÍ WEP 00:13:49:1C:57:DF
7.1 Avda. Perpinyà nº38 02/05/2007 19:47 WLAN_E0 6 SÍ WEP 00:60:B3:F8:05:55
7.1 Avda. Perpinyà nº38 02/05/2007 19:47 WLAN_01 9 SÍ WEP 00:60:B3:F6:9D:3F
7.2 C/Albera nº22 02/05/2007 19:50 ELIYTONI 3 SÍ WEP 00:03:C9:E7:4F:D8
7.2 C/Albera nº22 02/05/2007 19:50 WLAN_47 12 SÍ WEP 00:16:38:89:19:AC
7.4 Avda. Marignane nº16 19/05/2007 18:55 centauro 5 SÍ WEP 00:01:36:0C:42:69
7.4 Avda. Marignane nº16 19/05/2007 18:55 Conceptronic 6 SÍ WEP 00:80:5A:37:4A:61
7.4 Avda. Marignane nº16 19/05/2007 18:55 USR 2249 6 SÍ WEP 00:10:49:AC:A6:AC
7.4 Avda. Marignane nº16 19/05/2007 18:55 keklos 13 SÍ WEP 00:17:9A:1C:86:C4
7.5 Avda. Marignane nº29 19/05/2007 19:00 Wireless 1 SÍ WEP 00:A0:C5:EE:18:DE
7.5 Avda. Marignane nº29 19/05/2007 19:00 Conceptronic 6 SÍ WEP 00:80:5A:37:34:B9
7.5 Avda. Marignane nº29 19/05/2007 19:00 jordi 6 SÍ WEP 00:18:39:28:20:34
7.5 Avda. Marignane nº29 19/05/2007 19:00 lio16 10 SÍ WEP 00:01:38:61:D2:67
7.6 Creuament C/Rec Arnau i Avinguda Perpinyà07/08/2007 19:35 WLAN_5E 6 SÍ WEP 00:01:38:5D:A3:86
7.6 Creuament C/Rec Arnau i Avinguda Perpinyà07/08/2007 19:35 WLAN_41 11 SÍ WEP 00:01:38:6E:02:7C
8.1 Institut Cendrassos 02/05/2007 20:00 IESCENDRASSOS 6 SÍ WEP 00:6F:3D:61:67:CC
8.2 C/Panissars nº22 02/05/2007 20:02 Home 1 SÍ WEP 00:01:38:1E:F0:C6
8.2 C/Panissars nº22 02/05/2007 20:02 WLAN_62 3 SÍ WEP 00:16:38:CB:F5:2F
8.2 C/Panissars nº22 02/05/2007 20:02 adls14869 6 SÍ WEP 00:15:56:B5:2E:C7
8.2 C/Panissars nº22 02/05/2007 20:02 WLAN_CA 9 SÍ WEP 00:13:49:A6:BF:81
8.3 C/Josep Alcemar, cantonada C/Pelai Martínez02/05/2007 20:07 casa 11 SÍ WEP 00:14:7C:B3:A6:86
8.3 C/Josep Alcemar, cantonada C/Pelai Martínez02/05/2007 20:07 Piso 2E 11 SÍ WEP 00:03:C9:8D:78:EB
8.4 Plaça Via Augusta 02/05/2007 20:12 adsl17208 6 SÍ WEP 00:60:4C:98:34:80
8.4 Plaça Via Augusta 02/05/2007 20:12 WLAN_43 12 SÍ WEP 00:16:38.C6:5:AC
8.5 C/Sardana nº5 02/05/2007 20:15 WLAN_4B 3 SÍ WEP 00:16:38:EA:1F:2D
8.5 C/Sardana nº5 02/05/2007 20:15 WLAN_1E 6 SÍ WEP 00:01:38:87:FB:2B
8.7 C/Agapit Torrent nº26 02/05/2007 20:19 WLAN_6C 1 SÍ WEP 00:60:B3:FD:49:3E
8.7 C/Agapit Torrent nº26 02/05/2007 20:19 SERVIDOR_GUTI 9 SÍ WEP 00:80:5A:28:D3:6C
8.7 C/Agapit Torrent nº26 02/05/2007 20:19 WLAN_9E 9 SÍ WEP 00:13:49:87:D6:03
8.8 IES Monturiol 02/05/2007 20:25 WLAN 11 SÍ WEP 00:80:5A:4B:1D:F8
9.10 Carretera del Far 21/05/2007 20:43 coevagi 7 SÍ WEP 00:0D:BC:13:6B:A9
9.10 Cantonada C/Alemanya 21/05/2007 20:43 mahogc 11 SÍ WEP 00:11:45:09:39:DE
9.2 Cantonada C/Gran Bretanya i C/Alemanya21/05/2007 20:23 AXFW1 1 SÍ WEP 00:40:96.53:E2:CB
9.2 Cantonada C/Gran Bretanya i C/Alemanya21/05/2007 20:24 WLAN_10 6 SÍ WEP 00:01:38:74:AA:64
9.4 Cantonada C/Itàlia i C/Grècia 21/05/2007 20:28 marbres 6 SÍ WEP 00:13:F7:02:A0:33



9.8 C/La Campinya s/n 21/05/2007 20:34 WLAN_FA 7 SÍ WEP 00:18:39:25:0A:76
9.8 C/La Campinya s/n 21/05/2007 20:34 WLAN_FA1 7 SÍ WEP 00:18:39:25:0A:2A
9.8 C/La Campinya s/n 21/05/2007 20:34 magsa 11 SÍ WEP 00:02.2D:8F:AD:23
9.9 Cantonada C/França i C/Alemanya21/05/2007 20:38 Showroom 6 SÍ WEP 00:A0:C5:7A:24:AB
10.6 C/Cranc nº1 21/05/2007 20:20 3com 11 NO - 00:14:7C:B2:E3:46
2.1 Superemercat Caprabo av. Salvador Dalí22/04/2007 20:33 linksys 6 NO - -
2.15 C/Méndez Núñez nº50 13/05/2007 12:34 default 1 NO - 00:01:36:09:F0:2C
2.17 C/Nou nº154 13/05/2007 12:48 albertjb 1 NO - 00:01:36:0C:53:58
2.17 C/Nou nº154 13/05/2007 12:48 default 1 NO - 00:01:38:3A:3A:90
2.21 C/Pujades nº77 26/07/2007 18:49 Telsey 11 NO - 00:03:6F:75:2E:A4
2.32 C/La pau nº9 26/07/2007 19:23 default 11 NO - 00:0E:DE:40:FB:A2
2.38 C/Mare de Déu de Montserrat nº226/07/2007 19:40 Wireless 1 NO - 00:90:4B:7B:C0:C0
2.38 C/Mare de Déu de Montserrat nº226/07/2007 19:40 Conceptronic 6 NO - 00:80:5A:37:6C:01
2.5 Concessionari Ford C/Nou/Carretera nacional04/05/2007 17:02 Wireless 1 NO - 00:A0:C5:72:98:36
2.8 C/Borrassà nº21 04/05/2007 17:30 default 1 NO - 00:01:38:3C:FC:C1
3.1 C/Col·legi nº54 13/05/2007 12:07 linksys 6 NO - 00:18:39:2D:96:DA
3.1 C/Col·legi nº54 13/05/2007 12:07 jordi 11 NO - 00:12:A9.16:8A:E0
3.12 Plaça Enric Morera nº3 13/05/2007 13:03 default 1 NO - 00:01:36:0C:50:7E
3.12 Plaça Enric Morera nº3 13/05/2007 13:01 linksys 6 NO - 00:18:39:20:96:DA
3.24 C/Santa Llogaia nº10 19/05/2007 19:23 3com 1 NO - 00:12:A9:0C:CC:3E
3.24 C/Santa Llogaia nº10 19/05/2007 19:23 default 1 NO - 00:01:38:4B:95:27
3.9 C/Muntaner nº9 13/05/2007 12:54 ap11g 6 NO - 00:0F:EA:75:33:49
4.10 Plaça de l'escorxador 11/07/2007 17:07 ZyXEL 6 NO - 00:02:CF:58:EF:CA
4.11 C/Ample nº12 11/07/2007 17:08 pere 1 NO - 00:01:38:4E:CE:2D
4.2 Plaça de la Tramuntana s/n 19/05/2007 19:05 Wireless 1 NO - 00:A0:C5:8F:DB:09
4.20 C/Hortes nº26 11/07/2007 17:24 Jazztel Wireless 11 NO - 00:15:F2:F0:39:66
4.21 C/Hortes nº4 11/07/2007 17:25 WLAN 11 NO - 00:80:5A:47:FB:7F
4.24 Pujada del Castell nº31 07/08/2007 19:11 linksys 6 NO - 6E:AA:8C:0A:C7:9E
4.26 C/Baixada de la Indústria, a l'altura de la Plaça de les patates07/08/2007 19:16 3com 11 NO - 00:12:A9.C7:D3:32
4.28 C/Caserna nº19 07/08/2007 19:21 Tele2 11 NO - 00:03:6F:7D:E7:DC
4.29 Plaça Isabel II, davant col·legi Cor de Maria07/08/2007 19:26 SpeedTouch4D9306 1 NO - 00:14:7F:40:03:95
4.30 C/Núria nº1 07/08/2007 19:30 dissenyand 11 NO - 00:14:7C:B2:D9:9C
4.33 C/Cadaqués nº16 07/08/2007 19:48 WlanComtrend 3 NO - 00:01:E9:02:84:72
4.4 C/Camaño nº12 11/07/2007 16:51 default 1 NO - 00:01:38:3A:AA:E1
4.4 C/Camaño nº12 11/07/2007 16:54 joan 1 NO - 00:01:38:43:6B:BD
4.5 Plaça de la Palmera 11/07/2007 16:55 gorgot 6 NO - 00:0D:88:92:F0:FE
5.1 C/Dama d'Aragó 22/04/2007 20:28 comtrend 11 NO - 00:03:C9:8D:C1:52
5.13 C/Aribau nº5 01/08/2007 16:55 3com 4 NO - 00:12:A9:09:5D:8C
5.14 C/Ramon Llull nº8 01/08/2007 16:58 conexant 10 NO - 00:0E:2E:5E:E9:F5
5.15 C/Josep de Masdevall nº11 01/08/2007 17:02 Wireless 1 NO - 00:A0:C5:83:D2:CA
5.15 C/Josep de Masdevall nº11 01/08/2007 17:02 HOTEL TRAVE 7 NO - 00:80:48:3A:(26/27/28):(A3/BD/83/AB)
5.18 C/Doctor Rovira nº1 01/08/2007 17:12 WlanComtrend 11 NO - 00:A0:E9:03:08:89
5.19 C/Via Emporitana, davant carretera nacional01/08/2007 17:13 PUJOL 11 NO - 00:12:A9:01:F7:62
5.2 C/Josep Jonquer//Avda. Montserrat Vayreda22/04/2007 20:15 Wireless 1 NO - 00:A0:C5:EB:32:6E
5.21 Encreuament C/Pere III i C/Ponent01/08/2007 17:19 default 1 NO - 00:01:36:0A:92:70
5.7 C/Balmes, davant Centre Sanitari Empordanès30/04/2007 18:56 AP-MARTI 7 NO - 00:17:9A:C9:B2:B1
5.8 Hotel Travé 30/04/2007 19:05 HOTELTRAVE 1 NO - 00:80:48:3A:28:BD
6.1 C/Mestre Falla 30/04/2007 19:13 alberg 5 NO - 00:14:A4:24:09:A0
6.17 C/Doctor Fleming (veure punt en el mapa)03/08/2007 17:09 despacho 11 NO - 00:01:38:74:AB:EE
6.20 C/Doctor Pasteur s/n (primera illa de cases des del parc)03/08/2007 17:19 WLAN_CF 12 NO - 00:03:C9:E6:D8:85
6.21 C/Doctor Pasteur (veure punt del mapa)03/08/2007 17:21 Jazztel Wireless 11 NO - 00:15:F2:EB:39:EE
6.22 C/Doctor Ferran nº10 03/08/2007 17:23 metal 1 NO - 00:13:D3:70:96:4E
7.3 C/Bassegoda nº3 02/05/2007 19:54 NETGEAR 11 NO - 00:18:4D:13:63:EE
7.6 Creuament C/Rec Arnau i Avinguda Perpinyà07/08/2007 19:35 Wireless 1 NO - 00:10:15:98:CE:84
8.3 C/Josep Alcemar, cantonada C/Pelai Martínez02/05/2007 20:07 gcb 6 NO - 00:14:7C:B2:D9:3C
8.8 IES Monturiol 02/05/2007 20:25 Sitecom 1 NO - 00:0C:F6:27:20:34



9.1 C/Gran Bretanya s/n 21/05/2007 20:22 AKIWIFI 11 NO - 00:50:E8:23:4D:70
9.1 C/Gran Bretanya s/n 21/05/2007 20:22 vex 11 NO - 00:50:E8:23:4D:71
9.2 Cantonada C/Gran Bretanya i C/Alemanya21/05/2007 20:23 default 1 NO - 00:01:38:3C:5A.CC
9.4 Cantonada C/Itàlia i C/Grècia 21/05/2007 20:28 Wireless 1 NO - 00:A0:C5:78:DE:49
9.8 C/La Campinya s/n 21/05/2007 20:34 3com 11 NO - 00:12:A9:0D:12:B2
E1 Urbanització Serra Floreta 03/08/2007 17:37 3com 11 NO - 00:12:A9:12:8D:36
E2 Urbanització Serra Floreta 03/08/2007 17:37 router 11 NO - 00:A0:C5:7A:8F:A5
IS.3 darrere Formigons Girona 04/05/2007 16:54 WLAN 11 NO - 00:80:5A:49:F(B:67) i (4:77)
1.6 Creuament C/Carme Muntoriol i C/Sebastià Trullol26/07/2007 19:51 - - - - -
1.7 Institut Olivar Gran (C/Maria Àngels Anglada)26/07/2007 19:59 - - - - -
10.1 C/Arquitecte Ricard Giralt s/n 21/05/2007 20:06 - - - - -
10.5 C/Lleó s/n 21/05/2007 20:15/20:20 - - - - -
2.2 Carretera nacional, davant escultura xiprer (rotonda)04/05/2007 16:59 - - - - -
2.23 C/Pere III nº36 26/07/2007 18:55 - - - - -
2.3 C/Calçada romana 04/05/2007 17:00 - - - - -
2.39 C/Pere III nº5 26/07/2007 19:01 - - - - -
2.4 C/Marina Vega s/n 04/05/2007 17:05 - - - - -
2.40 C/Oliva nº65 26/07/2007 19:27 - - - - -
3.11 C/González de Soto nº 26 13/05/2007 13:00 - - - - -
3.6 C/Migdia nº3 13/05/2007 12:23 - - - - -
4.16 C/Perelada nº58 11/07/2007 17:10 - - - - -
4.17 C/Pi i Maragall nº60 11/07/2007 aprox 17:00 - - - - -
4.18 C/Fossos nº40 11/07/2007 aprox 17:00 - - - - -
4.37 C/Isabel II nº6 07/08/2007 19:24 - - - - -
4.38 C/Llançà s/n, prop de la Plaça Joan Tutau07/08/2007 19:27 - - - - -
4.39 C/Josep Sol d'Isern nº20 07/08/2007 19:59 - - - - -
4.40 C/Eres de la vila nº26 07/08/2007 20:01 - - - - -
5.12 C/Via Emporitana nº8 26/07/2007 20:00 - - - - -
5.29 C/Ramon Llull nº23 (creuament amb C/Dalmau de creixell)01/08/2007 17:01 - - - - -
5.30 C/Balmes nº 41 01/08/2007 17:07 - - - - -
5.31 C/Via Emporitana nº39 01/08/2007 17:31 - - - - -
5.9 Plaça Sibil·la de Fortià s/n 30/04/2007 ? - - - - -
6.23 C/Avinyonet nº77 03/08/2007 17:25 - - - - -
6.5 Passeig Nou, nº10 02/05/2007 19:28 - - - - -
6.6 Passeig Nou, nº16 02/05/2007 19:30 - - - - -
6.8 C/Marià Pujolar nº23 02/05/2007 19:34 - - - - -
9.11 C/Portugal s/n 21/05/2007 20:26 - - - - -
9.12 C/Portugal s/n 21/05/2007 20:37 - - - - -
9.13 C/Gorgs s/n 21/05/2007 20:35 - - - - -
9.14 Pàrking Cat Cines 21/05/2007 20:42 - - - - -
9.3 Cantonada C/Alemanya i C/Itàlia21/05/2007 20:27 - - - - -
9.6 Cantonada Plaça d'Europa i C/Itàlia21/05/2007 20:30 - - - - -
9.7 Davant Deixalleria Municipal 21/05/2007 20:31 - - - - -
IS.1 Vins i licors Grau 04/05/2007 16:53 - - - - -
IS.2 Magatzem J. Costa 04/05/2007 16:56 - - - - -

RESULTATS TOTALS DE FIGUERES PERCENTATGE
NÚMERO DE XARXES AMB WEP 227 66,56891496
NÚMERO DE XARXES AMB WPA 44 12,90322581
NÚMERO DE XARXES AMB WPA2 10 2,93255132
NÚMERO DE XARXES SENSE ENCRIPTACIÓ 60 17,59530792
TOTAL 341 100
NÚMERO DE PUNTS DE MESURA SENSE XARXES 37
TOTAL XARXES+PUNTS SENSE XARXES 378



WEP 66,56891496
WPA 12,90322581
WPA2 2,93255132
SENSE ENCRIPTACIÓ 17,59530792
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