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1. Introducció 

1.1. BaseTIS 

Base Technologies and Information Systems (BaseTIS) [1] és 

una empresa que ofereix serveis tecnològics i de consultoria.  

Treballen en camps com l’anàlisi i gestió de dades, desenvolupament d’aplicacions i 

solucions software en diversos llenguatges de programació i frameworks, 

desenvolupament d’aplicacions en dispositius mòbils per a qualsevol plataforma, 

sistemes informàtics, web i disseny [2].  

Alhora, també ofereixen serveis professionals en l’àmbit administratiu business dins 

del món TI com per exemple gestoria de projectes o implantacions de CRM, ERP i altres 

solucions Business Intelligence. 

BaseTIS té oficines a Sant Cugat del Vallès i Barcelona, repartint-se les de la capital 

entre el Port Olímpic de Barcelona i l’edifici de La Pedrera (Casa Milà). Concretament, 

l’estudi realitzat en aquest treball s’ha dut a terme a les oficines de La Pedrera i la 

entrevista presentada ha estat a l’equip d’administració de sistemes de la oficina. 

Pel que fa a l’equip de sistemes, s’encarreguen del correcte funcionament de les eines 

i aplicacions necessàries per al dia a dia a BaseTIS. Són els responsables de [3]: 

 L’administració i configuració de la xarxa i els seus components. 

 L’administració del sistema de telefonia basat en veu sobre IP. 

 El monitoratge de sistemes propis i aliens. 

 Els comptes de Google Suite i els servidors de BaseTIS i els seus clients. 

 Els sistemes Cloud basats en Amazon Web Services (AWS). 

 L’adquisició, renovació i gestió de dominis web i certificats per als diferents 

projectes, tant propis de BaseTIS com dels seus clients. 

1.2. Objectius i motivació 
 

El que es pretén amb aquest treball és presentar un estudi de la infraestructura de la 

xarxa interna de les oficines de La Pedrera de BaseTIS i de la xarxa externa tant entre 

les diferents seus de l’empresa com en la connexió a Internet. 

A partir de la informació proporcionada per l’equip de sistemes en una entrevista i la 

visita a les oficines, es vol veure i analitzar la utilització de la xarxa i les instal·lacions, 

amb l’objectiu de crear un mapa de la infraestructura de xarxa de l’empresa. 

Per últim, també es volen descriure els diferents sistemes de monitorització i gestió 

utilitzats per a poder proposar millores i discutir l’escalabilitat, rendiment i riscos de 

seguretat de la infraestructura. 

En resum, la motivació d’aquest treball és que ha de permetre l’aplicació pràctica dels 

continguts que s’han vist de manera teòrica a l’assignatura de Infraestructura i 

Tecnologia de Xarxes, però al món real. 
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2. Entrevista a l’equip de sistemes 

2.1. Entrevistats 
 

Les persones entrevistades han estat tres dels empleats que conformen l’equip de 

sistemes de BaseTIS o que n’administren la seva xarxa. Es presenten a continuació 

juntament amb el càrrec que ocupen: 

 

 Kilian Ubeda Cano – Administrador de sistemes informàtics en xarxa. 

 Jorge Navarro Arnedo – Administrador de sistemes informàtics en xarxa. 

 Carlos Bermudo Abad – Desenvolupador Web i Mòbil i administrador de 

sistemes informàtics en xarxa. 

2.2. Transcripció de la entrevista 
 

 Abans de començar amb les preguntes concretes i per situar-nos, podríeu 

explicar-nos breument com és la vostra infraestructura de xarxa? 

 

Bé, nosaltres diguem que tenim dues plantes adjacents i com a centres de 

comunicacions tenim dos racks, un en cada banda de l’edifici. A cada rack hi ha un 

switch principal que fa totes les feines d’organització de les xarxes cablejades, 

fixant tots els panells que hi ha, i ja siguin sales d’oficina, llocs de treball…tots 

tenen la seva boca de xarxa, que van directament a un patch panel que hi ha a 

cada rack i del patch panel van cablejats directament cap al switch.  

 

Normalment tots els llocs de treball tenen un punt d’accés a la xarxa (Ethernet) y 

també accés a la xarxa Wi-Fi. Tenim 8 punts d’accés per tota la oficina que 

ofereixen servei a tota la oficina que controlem amb un sistema de gestió 

centralitzat amb el que controlem el accés de tablets, mòbils…Però amb el que més 

s’acostuma a treballar a la oficina és amb xarxa cablejada amb portàtil o tablet, 

diguem, el més habitual. 

 

 Feu ús d’Ethernet o alguna altra tecnologia? ADSL o Fibra òptica? 

 

Ens connectem amb Ethernet i tenim una connexió de fibra òptica, però no està 

gestionada per nosaltres, ja que al estar localitzats al edifici de La Pedrera, 

gestionen ells les connexions de fibra. 

 

 Quin tipus de cablejat utilitzeu?  

 

Connectem tot amb cable RJ-45. L’únic cas en el que utilitzem algun cablejat 

diferent és en el cas del de fibra òptica com és obvi, que és el que ens arriba de 

Movistar y per configurar els switches utilitzem els típics cables de sèrie.  

 

Com els switches són gestionables, tenen la seva interfície que va per pàgina web 

però quan entres per consola has de connectar-te amb un convertidor que va del 

RJ-45 al cable de sèrie de tota la vida de 9 pins que utilitzen els switches. 
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 Utilitzeu, per la xarxa elèctrica, preses segures? 

 

Sí, hi ha un SAI que és de tot l’edifici. El panell elèctric el tenim junt amb un dels 

racks però no ho gestionem nosaltres. 

 

 També en el tema de seguretat, no és responsabilitat vostra? 

 

No, no, ho gestionen ells. Nosaltres sabem que funciona i mai hem tingut cap 

problema. 

 

 Feu ús de VoIP per la comunicació telefònica? 

 

Tenim una màquina virtual amb una centraleta VoIP amb Asterisk i a partir d’aquí 

tenim varis tracks per redirigir varies línies depenent el que necessiti cada 

departament o té extensions que només serveixen per rebre trucades entrants o 

sortints. Hi ha grups de trucades, per exemple tenim un client que va sol·licitar 

que volia un call center per quan truquessin determinats números de telèfon, 

sonessin només determinats telèfons de l’oficina fins que algú n’atengués la 

trucada. Normalment el que se sol fer és que per cada persona nova que entri a 

treballar se li assigna una extensió.  

 

I bé, el que acostumem a fer aquí és tenir un client de VoIP, en el nostre cas el 

que millor ens va és Gypsy, i després simplement tenim un manual de configuració 

per utilitzar-lo. El que no és habitual és tenir masses telèfons sense fils repartits 

per l’oficina, només un parell en llocs concrets i prou. 

 

 Feu ús d’amplificadors de senyal sense fils perquè arribi la xarxa Wi-Fi a 

tota l’oficina? 

 

No, usem Access Points individuals per mantenir el senyal Wi-Fi a tota l’oficina, 

però tot i aixi tenim punts morts degut a algunes parets del propi edifici. 

 

 Teniu dispositius com impressores/fax que facin ús de Bluetooth o altres 

xarxes sense fils a part de Wi-Fi? 

 

No, tenim impressores però funcionen per xarxa, nosaltres usem tot mitjançant 

Wi-Fi o Ethernet per cable directament. 

 

 Configureu la vostra pròpia xarxa o disposeu d’una altra empresa que ho 

gestiona? I algun punt us ho gestiona la pedrera? 

 

La nostra infraestructura de xarxa i la part de les connexions de la xarxa va ser 

dirigida i muntada per una persona dins del l’empresa BaseTIS en el seu moment, 

menys la part del cablejat intern, que això ho gestiona La Pedrera. 

 

 Teniu el router configurat per vosaltres mateixos? Si és així, quin tipus de 

configuracions heu aplicat? 

 

Sí, tenim un router nostre que gestionem nosaltres i que fa tant de router com de 

firewall.  

 



 6 

Per gestionar la part de firewall usem un router MikroTik, que és un tipus de router 

gestionable que treballa amb un llenguatge propi i software lliure, encara que té la 

seva pròpia capa propietària. És un sistema bastant funcional a nivell de temes de 

firewall i proporciona una gestió gràfica força visual i és bastant útil i fàcil d’usar...et 

permet ordenar les regles, propietats, etc. 

 

 Quines polítiques de gestió de cues utilitzeu en els vostres routers per 

evitar o tractar la congestió de xarxa? 

 

No tenim res específic per la gestió de cues, tenim la gestió de cues 

predeterminada. També, un problema que tenim és que tenim contractat un servei 

de fibra òptica de 300MB, però la xarxa cablejada de La Pedrera no és Gigabit, és 

de 100MB, però tot i així no tenim problemes com per tenir cap gestió de cues 

específica. 

 

 Per curiositat, quanta importància a nivell econòmic heu donat a/invertit 

en la instal·lació de la vostra infraestructura de xarxa? 

 

No tenim xifres exactes, però econòmicament podríem dir que el més important va 

ser el rack, que deuria ser el més car de la infraestructura. I en quant a hores, el 

muntatge del armari on està el rack, més les hores de fer el muntatge 

correctament, la configuració i les proves...tot plegat potser deuria portar més de 

100 hores de treball aproximadament. 

 

 Quin proveïdor us dona servei d’Internet? us proporciona les IP 

publiques? 

 

Tenim contracte de servei amb Movistar. Es tracta d’un contracte normal de llar de 

fibra de 300MB simètrics (en principi), no de empresa. Es van valorar altres opcions 

amb més ample de banda o que connectessin amb la seu de Sant Cugat però el 

pressupost pujava massa respecte la necessitat que teníem de millorar la tarifa. 

 

Més que res això es va buscar per la tranquil·litat que algunes oferien respecte a 

backups i servei constant, perquè amb Movistar a vegades hem tingut algunes 

caigudes de la xarxa i quan passa això tothom es queda parat sense poder 

treballar, però només ha sigut en moments puntuals. 

 

I nosaltres usem les IP púbiques que ens assigna Movistar, no tenim cap bloc 

concret contractat ni res per l’estil ja que tampoc cap servei que oferir a l’exterior 

aquí i no ens cal. 

 

 Feu servir una VPN per tota la empresa?  

 

Sí, tenim una VPN per tal de connectar les dues oficines, que bàsicament és peer 

to peer, com un túnel que permet connectar-nos tant a nosaltres amb ells com a 

ells amb nosaltres. 

 

 I les IP privades les vàreu definir vosaltres? 

 

Sí, les IP les vam definir nosaltres en el seu moment. 
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 Quants responsables / administradors de xarxa, a part de vosaltres tres, 

teniu a la empresa? Són de la pròpia empresa o d'una empresa externa? 

Quines funcions teniu cadascun? 

 

Som uns 6 administradors de la xarxa, però també hi ha persones que no estan a 

temps complert...tot depèn de les necessitats que es tinguin en cada moment. 

 

Hi ha persones que estan a sistemes i altres que estan en projectes, però com 

tenen nocions de sistemes doncs dediquen una part del seu temps en fer el que 

sigui que faci falta ajudar. 

 

 Quin tipus de manteniment realitzeu? Cada quan feu una revisió global de 

la infraestructura? 

 

Fem un manteniment d’actualització de firmware de routers, switches, APs, 

telefonia...i fem revisions cada 3 mesos. 

 

 Quines eines o plataformes de gestió feu servir per administrar i 

monitoritzar la vostra xarxa?  

 

Utilitzem Nagios. Utilitzem la plataforma per monitoritzar tota la part de la xarxa 

que es pugui monitoritzar amb el propi Nagios i les eines que ofereix, i usem el seu 

client per poder connectar els dispositius de xarxa.  

 

Com en alguns dispositius és difícil instal·lar el client, fem servir el protocol SNMPv2 

sobretot pel router i firewall, i per veure les boques de xarxa. També monitoritzem 

les interfícies, una de les quals és la interfície de la VPN, ja que a vegades dóna 

problemes i gràcies a les notificacions de Nagios doncs podem reaccionar a temps 

i reactivar el link de la interfície si s’ha caigut o directament reiniciar la VPN per 

solucionar el problema. 

 

 Quins canvis significatius heu anat realitzant en la vostra infraestructura? 

Quins riscos vau tenir en compte a l’hora de realitzar aquests canvis? 

 

Bé, quan vam venir aquí de les dues parts de la oficina només en teníem una i al 

ampliar a l’altra part es va haver de cablejar tot, i per l’altra part es va fer la 

connexió amb el rack per a poder connectar-nos al switch. A part d’això, poc més 

s’ha actualitzat pel que fa a afegir components...el NAS ja estava implementat des 

del principi, i no s’ha posat res més. Penseu que ara farà un any i mig que som 

aquí a La Pedrera només per això no ha donat temps tampoc a fer cap canvi 

important. 

 

Sí que òbviament es van haver de configurar els access points pel tema del salto 

d’un access point a un altre. Abans el que passava era que es mantenia la connexió 

amb el primer al que t’havies connectat i si te n’anaves a l’altra part de la oficina 

o bé el perdies o bé seguies connectat encara que tinguessis mala connexió. És per 

això que es va haver de re-configurar fa poc. 
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 Quins riscos vau tenir en compte a l’hora de realitzar aquests canvis? 

 

Bé, més que res si hi ha un canvi o actualització d’un component s’avisa abans 

amb un temps d’antelació de que de tal hora a tal hora poden haver-hi 

interrupcions o parades del servei, i així no hi ha problema.  

 

Per la resta, no hi ha hagut mai problemes d’afegir cap component “perillós” que 

pogués danyar la nostra infraestructura. 

 

 Teniu pensats alguns futurs canvis o ampliació en quant a rendiment, 

seguretat, etc. de la vostra xarxa? 

 

En principi no, ja que tampoc som una empresa tant gran ara per ara i no tenim la 

necessitat. Aquí a La Pedrera som unes 80 persones i a la empresa en total serem 

al voltant d’unes 200, tot i que hi ha una part que està en clients. I a Sant Cugat 

hi ha més en part de clients que de treballadors. 

 

Tampoc és que hi hagi oficines principals ja que les oficines es regeixen per 

projectes i llavors el que preval és la proximitat de la oficina amb el client. 

 

 Quines mesures de seguretat teniu per protegir les instal·lacions físiques 

(cablejat, servidors, armaris de cables, regletes, etc.)? 

 

Doncs...no n’hi ha molt. En algun cas la taula està “enganxada” a la paret i els 

cables van per sota de la taula, i està pensat en fer els mobles a mida per a que 

els cables no quedin penjant.  

 

Realment, de seguretat física com a tal tenim als empleats de seguretat de la 

entrada que controla que no pugui accedir ningú que no sigui de La Pedrera. 

 

 Seguint amb seguretat però ara a nivell informàtic, teniu antivirus per les 

màquines de treball? 

 

Cada persona es gestiona el seu, ja que cadascú porta el seu propi ordenador i si 

hi ha algun problema en algun ordenador el gestiona un altre departament que 

s’encarrega més de les màquines en sí, temes de llicències de productes, 

instal·lacions i aquests tipus d’aspectes serien els de HelpDesk els que 

s’encarregarien. Nosaltres a sistemes ens encarreguem més de temes d ela 

infraestructura, servidors, etc. 

 

Llavors en la seguretat de cadascú bàsicament confiem en la responsabilitat de 

cadascú i evitar males pràctiques que puguin posar en risc qualsevol cosa, com 

entrar a segons quins llocs web i tal. 

 

 Si feu algun tipus de backup, ho feu a un servidor intern o en el Cloud? 

 

Es fan backups del NAS, i com disposem del servei Cloud que ofereix Amazon Web 

Services (AWS) doncs podem gestionar els backups gràcies a ells. El que ens 

ofereix AWS són servidors virtuals que actuen com si fossin servidors físics i llavors 

tu pots triar les especificacions hardware que et siguin necessàries com la CPU, la 

RAM, etc. tot de manera molt còmode i flexible, la veritat.  
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Llavors el que fem és que d’aquests servidors, del seu contingut podem fer-ne 

backups en un altre servei d’AWS que es diu S3, que és un servei 

d’emmagatzemament. Nosaltres allà hi fem backup de la base de dades que 

tinguem desplegada o en alguns casos de la pròpia instància o màquina en sí i es 

guarda en aquest servei. 

 

O sigui, els backups no són per prevenir que es pugui caure el servei ja que Amazon 

ja ens garanteix que les màquines funcionen gairebé sempre, sinó que els fem per 

si es produeixen pèrdues de les dades en sí degut a hacking (esperem que no) o 

incoherències a causa d’actualitzacions, per exemple. 

 

 Realitzeu periòdicament auditories de seguretat? Si és així, feu escanejos 

de vulnerabilitats o similars? 

 

A nivell de servidors tenim implementat que cada 15 dies apliquem un test de 

màquines dels servidors que tenim tant de producció como d’integració, o els varis 

servidors d’un projecte abans de posar-lo en producció.  

 

I a més pels servidors més crítics, o quasi tots, tenim un protocol que cada 15 dies 

mirem les actualitzacions del sistema de tots els servidors, i si aquestes no són 

importants i no tenen impacte s’apliquen al moment.  

 

En cas que sí, es fa una llista i es diu que hi haurà una parada en el servei, s’avisa 

a la gent afectada, i s’aplica una finestra de treball per facilitar la intervenció. Això 

sempre i quan siguin actualitzacions que siguin crítiques. 

 

Si per exemple hi hagués alguna actualització de kernel que deixés a màquina 

inoperativa dons es planifica perquè es faci durant la nit i així no afectar al personal 

en hores de treball. 

 

Per una altra banda, pel que fa a seguretat davant possibles atacs externs ara 

mateix no tenim contractada cap empresa que ens porti aquest tema.  

 

Més que res estem tranquils perquè la majoria de dades crítiques o importants 

estan a Amazon, i quan hem de realitzar qualsevol transacció a Amazon el que fem 

servir és una xarxa privada que no té accés cap a fora, ja que cap d’aquestes 

màquines té IP pública i per tant la única forma d’accedir-hi és mitjançant una VPN 

o amb algun certificat. És per això que al no estar exposats a l’exterior no 

necessitem cap tipus d’auditoria. 

 

Tot i així, els propis clients sí que solen fer alguna auditoria de seguretat sobre el 

seu producte. Per exemple, si ens demanen desenvolupar una web el que fan és 

una auditoria de seguretat contra aquesta web simplement i si s’hi troba alguna 

vulnerabilitat doncs llavors sí que es fa una actuació on s’aplica la mesura que hi 

hagi per arreglar aquella vulnerabilitat. 

 

Però resumint, això son coses del propi client o del projecte concret, no realitzem 
cap auditoria genèrica a nivell de BaseTIS. 
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3. Descripció de la xarxa interna 

 

Per començar a descriure la xarxa interna, anirem des del punt més extern de la xarxa 

fins als més interns. El punt més extern és el router, aquest connecta tota la xarxa 

interna de BaseTIS amb Internet i serà explicat amb més extensió en el següent 

apartat. 
 

La xarxa cablejada de BaseTIS està distribuïda per tota la planta de La Pedrera 

composada bàsicament per tecnologia Fast Ethernet (IEEE 802.3u), que permet una 

velocitat de 100Mbps. Com l’oficina de BaseTIS està composada per dues plantes, 

l’empresa fa ús de dos racks on en cadascun d’ells hi ha un switch principal que fa 

arribar un cable Ethernet de tipus RJ-45 a totes les màquines de la oficina. Aquests 

switches connecten directament al router per a que totes les màquines que s’hi 

connecten es puguin encaminar cap a Internet. Concretament, a cada màquina li arriba 

un cable RJ-45 a partir d’una roseta que comunica amb el patch panel que hi ha al 

rack directament amb el switch principal de la planta on estigui situada. 
 

En una de les plantes, el switch, a més de facilitar la interconnexió de totes les 

màquines de la planta a nivell físic, també connecta amb una base de Voice-over-IP 

(VoIP), amb l’objectiu de rebre i poder gestionar les trucades realitzades pels clients 

a través de Internet. A més, als clients se’ls dóna un marge de gestió de com volen 

que BaseTIS rebi les seves trucades. Un exemple d’això és que un client els hi va 

demanar que quan truqués només sonessin uns telèfons determinats de la oficina. 

També tenen una central virtual de VoIP que funciona amb Asterisk a partir de la qual 

es poden gestionar les diferents línies definides depenent del departament. A banda 

d’això, cal dir també que les impressores que hi ha a l’oficina es connecten també amb 

cables RJ-45 igual que la resta de màquines de l’empresa. 
 

Per altra banda, pel que fa a la xarxa sense fils, BaseTIS compta amb una xarxa 

wireless per a que tots els treballadors puguin connectar-se a Internet des dels 

dispositius mòbils, així com tablets o portàtils. Aquesta xarxa està composta de 8 

access points (AP) distribuïts de manera estratègica per les dues plantes de les oficines 

de treball de BaseTIS. D’aquesta manera, l’accés a Internet és possible gairebé des de 

qualsevol part de la planta de La Pedrera, exceptuant certs punts morts. Aquests punts 

morts justament presenten un dels majors problemes de l’edifici en quant a l'ús de la 

xarxa sense fils. Principalment la culpa són els murs de l’edifici, és per aquesta raó 

que no s’aconsegueix que arribi el senyal a totes les zones, com passadissos o certes 

sales. Tot i així, s’analitzarà aquest aspecte en un apartat posterior en aquest treball. 
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4. Descripció de la xarxa externa 

4.1. Connexió a Internet 
 

L'empresa BaseTIS, per establir connexió a Internet disposa d'un router que dona 

accés un servei de fibra òptica amb Movistar, amb un contracte per la llar de 300Mb 

simètrics (tant de pujada com de baixada). Ara bé, només tenen accés a 100Mb reals, 

ja que el cablejat de l'edifici de La Pedrera és de tipus 100Base-TX, això és, cablejat 

corresponent a la tecnologia Fast Ethernet (IEEE 802.3u), amb la qual cosa no suporta 

velocitats superiors com serien les de 300Mbps. 

 

Pel que fa a seguretat, davant del router Movistar, s’utilitza un router gestionat per 

ells mateixos que funciona com a firewall. Aquest router és de la marca MikroTik, i 

permet la seva gestió gràcies a que treballa amb un llenguatge propi i un programari 

de codi lliure des del qual es gestionen les regles del firewall. 

 

Donat que l’oficina no és de gran tamany i l’accés a Internet mai s’ha vist compromès, 

més enllà de caigudes puntuals del servei que prové Movistar, no s’ha vist la necessitat 

de configurar cap tipus de política de gestió de cues en el router que gestionen ells. 

Tot i així, el que sí que es té en compte és el manteniment dels propis equips, fent 

revisions periòdiques cada tres mesos per si és necessària alguna actualització de 

firmware. 

4.2. Connexió entre seus 
 

BaseTIS es distribueix entre dues seus, una a Barcelona i l'altra a Sant Cugat. Per tal 

de comunicar les dues seus usen una Virtual Private Network (VPN), això és, una xarxa 

privada virtual de tipus peer to peer, és a dir, com si tinguessin un túnel punt a punt 

de comunicació que permet a la seu de Barcelona connectar-se a la seu de Sant Cugat 

i a la inversa. 

 

Una xarxa privada virtual és un tipus de xarxa de gran abast (WLAN), de manera que 

els treballadors de l’empresa poden compartir i transmetre’s informació com si es 

trobessin a la mateixa xarxa, és a dir, que el rang privat de IPs de les dues seus serà 

el mateix. Cal dir, que aquest rang d’IPs privades va ser escollit per l’empresa en el 

seu moment, tal com s’ha comentat a l’entrevista. Realment, amb la VPN la informació 

viatja per Internet (ja que la xarxa és virtual), amb la qual cosa la utilitat d’un túnel 

punt a punt entre les dues seus permet una connexió segura i autentica entre les dos 

seus, per tal que sigui privada. 
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5. Mapa d’infraestructura de xarxa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pel que fa als routers, es representa el MikroTik com un firewall i el de fibra 

òptica de Movistar com el router que hi ha darrere. 
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6. Sistemes de monitorització i gestió 

 

L’empresa BaseTIS utilitza el software de monitorització Nagios en la seva versió de 

pagament per comprovar que tots els nodes estiguin en funcionament. El seu objectiu 

amb l’ús d’aquest sistema és bàsicament que tots els nodes que tenen en les dues 

plantes de La Pedrera estiguin operatius en tot moment i si hi ha algun que cau, el 

puguin reiniciar i tornar a aixecar en el menor temps possible gràcies al sistema 

d’alertes de Nagios. 

 

 
 

Com podem veure a la imatge anterior, alguns dels nodes que monitoritzen són el 

servidor NAS, per tal que es puguin realitzar els diferents backups que fan cada cert 

temps; i els dos switches que tenen a cada rack, per assegurar que tant la planta 1 

com la planta 2 tinguin connexió a Internet. 

  

També podem apreciar que monitoritzen el link amb el servei Amazon Web Services 

(AWS), per comprovar que sempre estigui operatiu i tinguin accés a aquest, ja que pel 

que ens van dir és on resideix la pàgina web a més de realitzar gran part de l’intercanvi 

de dades entre les dues seus. Per aquesta raó, es preocupen en gran mesura de que 

estigui actiu i tenen una política de monitorització més alta que la de la resta de nodes. 

Per finalitzar tenim la monitorització dels diferents Access Points Wi-Fi amb l’objectiu 

de mantenir un servei sense fils estable i que arribi a totes les parts de la Pedrera. 
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7. Fotografies d’equips i instal·lacions 

En aquest apartat es presenten les fotografies fetes a les oficines de La Pedrera, on es 

poden veure els diferents equips, cablejats i instal·lacions de la infraestructura 

juntament amb una breu descripció de cadascun al peu de la fotografia.  

 

   

Il·lustració 3. Base VoIP Gigaset A510 IP [6] 

 

Il·lustració 4. Router Fibra Òptica Movistar 

Il·lustració 1. Router MikroTik 5x Gigabit Ethernet [4] 

Il·lustració 2. NAS Synology Ds216j [5] 
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Il·lustració 6. Patch panel IBM del rack de la planta 1 

Il·lustració 5. Patch panel del rack de la planta 1 

Il·lustració 7. Mapping patch panels de la planta 1 
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Il·lustració 8. Rack de la planta 1 Il·lustració 9. Rack de La Pedrera (no és de BaseTIS) 

Il·lustració 10. Regletes del rack de la planta 1 
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Il·lustració 13. Unifi Indoor 802.11n Access Point Wi-Fi [7] 

Il·lustració 11. Patch panel del rack de la planta 2 

Il·lustració 12. Switch de la planta 2 
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Il·lustració 16. Canal de cablejat 

Il·lustració 15. Preses de corrent i rosetes de cada lloc de treball 

Il·lustració 14. Preses de corrent segures i rosetes 
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8. Propostes de millora i discussió 
 

Tal com hem pogut observar en la entrevista i l’estada a les oficines, els mateixos 

treballadors ja ens van advertir de que en la infraestructura de xarxa hi tenen algunes 

mancances. En aquest apartat es comenten i a més es fan propostes de millora o 
comentaris crítics sota la nostra opinió. 

 Seguretat de la xarxa elèctrica 

 

Com comenten en l’entrevista els administradors de xarxa, ells no tenen cap accés 

ni control sobre la instal·lació elèctrica, que depèn completament de La Pedrera. 

Suposem que això pot ser un problema ja que en aspectes de seguretat es deu fer 

difícil poder revisar que tot estigui en les millors condicions. De la mateixa manera 

podríem parlar de l’escalabilitat de les instal·lacions i el cablejat físic, que es veu 

lligat a la estructuració de La Pedrera i no és del seu control. 

 

 Adaptar la xarxa de La Pedrera a la velocitat de l’Internet contractat 

 

Una possible millora seria canviar el cablejat de La Pedrera, ja que actualment 

disposa d’una velocitat de 100Mbps, la qual es menor que la velocitat de xarxa 

contractada. Una proposta seria substituir el cablejat per un que suporti la 

tecnologia Gigabit Ethernet, és a dir, tal que permeti velocitats de fins 1Gbps, 

d’aquesta manera l’empresa podria disposar de tota la velocitat de xarxa 

contractada. 

 

 Definir diferents VLAN pels diferents departaments 

 

Per poder dirigir millor el tràfic en la xarxa local de les oficines i reduir la càrrega 

en certs punts, creiem que seria una bona pràctica definir diferents xarxes locals 

virtuals (VLAN) per cadascun dels departaments de la oficina. 

 

 Millorar les sales dels racks 

 

Per poder millorar les instal·lacions de les sales del rack, caldria protegir-les amb 

clau o algun mecanisme d’accés, com pot ser a través d’un PIN. Sigui quin sigui el 

mecanisme, l’accés a la sala el tindran unes certes persones autoritzades. 

Un altre punt a millorar és el problema del sobreescalfament de l’equipament que 

es troba instal·lat al rack. Caldria un sistema de refrigeració especial, no tan sols 

instal·lar un sistema d’aire condicionat qualsevol. 

 

Un altre problema per millorar pot ser la neteja, ja que com podem veure a la 

il·lustració 10, la pols pot ser un problema que podria provocar sobreescalfament, 

obstrucció en algun port, la qual cosa comportaria un mal funcionament dels 

equips. Sota el nostre punt de vista, creiem que s’hauria de tenir cura d’aquest 

aspecte i, de la mateixa manera que es realitzen revisions a nivell informàtic, 

s’haurien de netejar els equips cada cert temps 

. 

 Organització del cablejat en els llocs de treball 

 

Tot i que, com s’aprecia a la il·lustració 16, el cablejat per sota les taules dels llocs 

de treball passa per diferents canals de plàstic, es comenta en algun moment de 

l’entrevista i ho vam poder observar en la nostra estada el fet que algunes taules 
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estaven encastades contra la paret aixafant alguns cables, o d’altres que estaven 

massa separades de la paret i els cables penjaven entre les rosetes o preses de 

corrent i les taules (veure il·lustració 14). 

 

Clarament això pot ser perillós ja que al passar entre taules o moure’s les cames 

sota d’aquestes pot provocar que algun cable es desconnecti de la seva entrada no 

només tallant la seva connexió sinó fins i tot implicant pèrdua d’informació. Per 

això mateix la nostra proposta és que, mentre fos possible, totes les taules es 

situessin properes a la paret però sense aixafar cap cable. I en cas que això no fos 

possible, es mirés de canalitzar pel terra degudament tots els cables que anessin 

a parar a les rosetes o preses de corrent, des de cada lloc de treball. 

 

9. Conclusions i valoració personal 
 

Respecte els objectius d’aquest treball, amb la nostra estada a les oficines de La 

Pedrera de BaseTIS hem pogut obtenir suficient informació com per realitzar els 

diferents objectius que ens havíem proposat inicialment. 

 

Pel que fa a la motivació, creiem que aquest treball ens ha permès posar en pràctica 

els conceptes teòrics vist a l’assignatura d’Infraestructura i Tecnologia de Xarxes 

alhora que apropar-nos a un entorn empresarial i una infraestructura de xarxa real. 

 

Així doncs, com a valoració personal definiríem aquesta experiència com a molt 

enriquidora ja que hem pogut endinsar-nos en una empresa i conèixer com funciona 

la gestió i administració d’una infraestructura de xarxa en el món laboral. 
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