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Resum	
	
En	aquest	 treball	 es	presenta	un	projecte	de	 fi	de	grau	el	qual	 té	 com	a	objectiu	principal	el	
disseny	 i	 la	 implementació	 d’un	 proveïdor	 d’accés	 WI-FI	 amb	 una	 pàgina	 captiva.	 Un	 dels	
objectius	 principals	 d’una	 empresa	 és	 vendre	 el	 seu	 producte	 als	 clients,	 d’aquí	 en	 surt	 la	
necessitat	de	fer	màrqueting	per	donar-lo	a	conèixer	i	fer	més	fàcil	l’accés	d’aquest	producte	al	
marcat.	Per	això,	en	aquest	treball	s’ofereix	una	manera	senzilla	per	a	la	realització	de	màrqueting	
per	part	de	l’empresa,	utilitzant	dades	públiques	d’usuaris.	
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1. Introducció	
	
A	la	pàgina	web	de	l’institut	nacional	d’estadística	anomenat	per	les	seves	sigles	com	a	INE[1]	s’hi	
indica	que	l’ús	d’internet	en	la	població	espanyola	entre	les	persones	de	16	a	74	anys	ronda	el	
76%;	d’aquest	es	pot	observar	que	les	persones	d’edats	compreses	entre	16	i	44	anys	és	d’un	
90%.	Amb	aquestes	dades	es	pot	observar	el	gran	nombre	d’usuaris	que	utilitzen	internet	al	seu	
dia	a	dia.		
	
Del	total	de	la	població	espanyola,	el	74’4%	disposa	d’accés	WI-FI	particular	i	un	total	del	51%	de	
la	població	espanyola	participa	de	manera	activa	a	les	xarxes	socials[2].		
	
A	part	d’aquestes	dades	que	afecten,	a	nivell	particular,	els	membres	de	la	població	espanyola,	
en	termes	de	negocis	o	empreses	la	INE[3]	ens	mostra	un	apartat	curiós	i	és	que	el	98%	de	negocis	
de	l’estat	espanyol	tenen	connexió	a	internet.	
	
Amb	totes	aquestes	dades	i	coneixent	la	importància	que	té	el	màrqueting	dins	el	dia	a	dia	de	
l’empresa,	en	surt	aquest	treball	el	qual	relaciona	per	una	banda	la	necessitat	d’intentar	arribar	
d’una	manera	directa	als	clients	i	per	l’altra	el	fet	de	donar	a	conèixer	el	producte	per	distints	
canals.	Per	tal	d’oferir	a	les	empreses	una	manera	de	fer	màrqueting	de	forma	econòmica	i	fàcil.		
	
El	que	es	presenta	és	un	producte,	el	qual	ofereix	una	connexió	gratuïta	a	internet	a	totes	les	
persones,	 com	 a	 contrapartida	 de	 l’obtenció	 de	 internet,	 de	 manera	 gratuïta,	 el	 producte	
emmagatzema	dades	públiques	dels	usuaris	amb	la	finalitat	d’oferir	al	propietari	del	producte	un	
canal	per	a	la	distribució	de	publicitat	i	la	recopilació	de	dades	per	a	generar	estadístiques.	
	
Per	a	 l’obtenció	d’aquest	objectiu	s’ha	seguit	 la	següent	metodologia	 la	qual	és	sustenta	en	3	
grans	blocs:	
	

- Creació	d’una	pàgina	captiva	amb	autenticació	de	LOGIN	utilitzant	les	API’s	de	(TWITTER	
i	FACEBOOK).	

- Creació	d’un	portal	administratiu	per	a	la	creació	i	visualització	de	gràfiques	estadístiques,	
enviament	de	correus	electrònics	amb	fins	publicitaris	i	d’altres.	

- Configuració	del	proveïdor	d’accés	WI-FI,	adaptable	a	qualsevol	proveïdor	ISP.		
	
El	document	s’estructura	de	la	següent	forma:		
	

• Secció	 2	 es	 mostra	 una	 recerca	 sobre	 tecnologies	 i	 productes	 a	 la	 venda	 similars	 al	
producte	que	es	proposa	a	aquest	projecte.	

• Secció	 3	 es	 detallen	 les	 tecnologies	 que	 s’han	 utilitzat	 durant	 tot	 el	 procés	 de	
desenvolupament	 d’aquest	 producte,	 incloent	 paraules	 tècniques	 amb	 les	 quals	 es	 fa	
referència	a	les	tecnologies,	d’aquesta	manera	s’intenta	fer	més	fàcil	la	comprensió		del	
document.	
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• Secció	4	 s’explica	 la	metodologia	que	 s’ha	utilitzat	per	el	procés	d’anàlisi	de	 requisits,	
desenvolupament	i	avaluació.	

• Secció	5	és	defineix	 l’apartat	d’arquitectura,	on	apareix	detallat	com	s’ha	estructurat	a	
nivell	físic	la	topologia	per	a	dur	a	terme	el	treball.		

• Secció	6,	7	es	descriu	com	s’ha	realitzat	el	treball,	quins	elements	s’han	utilitzat	per	a	la	
creació	 del	 proveïdor	 d’accés	 WI-FI	 amb	 portal	 captiu,	 com	 s’ha	 dut	 a	 terme	 la	
configuració	i	el	desenvolupament	per	a	poder	fer	ús	del	producte.	

• Secció	8	es	detallen	els	resultats	obtinguts	d’aquest	treball,	problemes	que	s’han	detectat	
i	solucions	que	han	sorgit	duent-lo	a	terme.	

• 	A	la	secció	9	es	detallen	les	conclusions	sobre	la	feina	realitzada.	
• Finalment	 es	 descriu	 la	 bibliografia	 on	 apareix	 la	 documentació	 a	 la	 qual	 s’ha	 fet	

referència	per	dur	a	terme	aquest	treball.	
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2. Tecnologies	actuals	similars	
	
Actualment	al	mercat	existeixen	productes	similars	destinats	a	oferir	accés	a	 la	xarxa	a	través	
d’un	portal	captiu.	Els	productes	que	més	destaquen,	al	mercat	actual,	i	que	es	troben	disponibles	
per	a	la	seva	compra	ofereixen	dos	tipus	de	serveis	diferenciats:	
	

• El	primer	és	un	proveïdor	d’accés	WIFI	el	qual	redirigeix	les	peticions	a	una	pàgina	captiva	
que	té	com	a	opció	de	LOGIN	la	d’usuari	local,	o	un	registre	de	formulari.	A	través	d’un	
usuari	correcte	aportat	normalment	per	 l’administrador	del	 servei	és	possible	navegar	
per	la	xarxa,	d’altra	banda	l’usuari	que	es	connecta	també	pot	omplir	un	formulari	per	a	
tenir	accés	a	internet;	el	problema	d’un	formulari	com	aquest	és	que	les	dades	que	pugui	
introduir	l’usuari	poden	ser	totalment	falses,	amb	el	LOGIN	que	es	mostra	a	aquest	treball,	
les	dades	també	poden	ser	falses,	però	això	 implica	que	 l’usuari	ha	de	tenir	també	les	
dades	falses	a	les	seves	aplicacions	de	xarxes	socials,	la	qual	cosa	no	és	freqüent.	

• El	 segon	 servei	 més	 destacat	 és	 un	 proveïdor	 d’accés	 a	 la	WIFI	 el	 qual	 redirigeix	 les	
peticions	 a	 una	 pàgina	 captiva	 amb	 publicitat,	 on	 no	 és	 necessari	 fer	 ús	 de	 LOGIN,	
normalment	apareix	un	botó	per	a	pressionar,	el	qual	dóna	accés	a	la	xarxa.	Amb	aquest	
sistema	es	pretén	fer	publicitat,	com	a	nota	negativa,	amb	aquest	servei	no	s’enregistren	
dades	dels	usuaris.	Al	treball,	a	part	d’emmagatzemar	les	dades	públiques	dels	usuaris	
també	hi	ha	l’opció	de	generar	publicitat.		

	
Empreses	 com	 WIFISAFE[4]	 disposen	 de	 productes	 que	 ofereixen	 encaminadors	 amb	 portal	
captiu,	a	més	també	incorporen	diferents	tipus	de	software	per	a	proporcionar	diferents	opcions	
de	portal	captius,	entre	les	opcions	hi	destaquen:	
	

• Botons	de	compartir	a	pàgines	web	socials	com	FACEBOOK,	TWITTER	i	d’altres:	El	portal	
captiu	conté	un	conjunt	de	botons	socials	amb	l’etiqueta	m’agrada;	quan	l’usuari	prem	el	
botó	de	m’agrada	posarà	un	“m’agrada”	a	la	pàgina	web	social	de	l’empresa	que	ofereix	
el	servei	WIFI	a	través	del	perfil	de	l’usuari;	és	a	dir,	és	com	si	l’usuari	hagués	entrat	a	la	
pàgina	de	FACEBOOK	de	l’empresa	i	hagués	posat	m’agrada	al	seu	portal	de	FACEBOOK	o	
TWITTER.		
Aquesta	opció	no	emmagatzema	dades	públiques	però	permet	fer	publicitat	a	través	de	
les	xarxes	socials.	

	

	
	

• Portal	captiu	amb	LOGIN	local	
	
Per	 50	 euros	 al	 mes	 l’empresa	 UNTANGLE[5]	 ofereix	 un	 servei	 de	 portal	 captiu	 a	 través	
d’autenticació	LOGIN	amb	FACEBOOK,	TWITTER	o	GOOGLE.		
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Aquesta	empresa	sí	que	ofereix	el	servei	que	s’intenta	donar	a	través	del	producte	exposat	en	
aquest	treball,	però	a	un	preu	desorbitat,	si	es	valora	el	cost	al	qual	ha	estat	possible	fer	aquest	
treball	i	oferir	el	mateix	servei.		
	
El	treball	que	s’exposa	a	continuació	ofereix	els	tres	serveis	que	s’han	comentat	al	llarg	del	punt	
3:	
	

• LOGIN	 local:	 Servei	 d’autenticació	 local	 amb	 base	 de	 dades	 local,	 administrada	 pel	
propietari	del	producte.		

• LOGIN	amb	autenticació	de	FACEBOOK	I	TWITTER:	Servei	d’autenticació	utilitzant	les	API	
de	 FACEBOOK	 i	 TWITTER,	 possible	 actualització	 per	 a	 la	 incorporació	 d’altres	 serveis	
d’autenticació	com	LINKEDIN,	GOOGLE	i	d’altres.	

• Disponibilitat	de	publicitat:	És	possible	fer	visible	publicitat	tant	amb	imatges	com	amb	
vídeos,	aquesta	publicitat	no	pot	ser	tancada	fins	que	no	hagi	passat	un	cert	temps.	

	
A	tal	efecte	és	possible	implementar	les	3	opcions	en	un	mateix	servei.		
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3. Tecnologies	utilitzades	
	
Per	dur	a	terme	aquest	treball	de	fi	de	grau	s’han	utilitzat	un	conjunt	ben	variat	de	tecnologies,	
les	quals	s’han	integrat	totes	juntes	per	poder	proporcionar	el	servei	de	producte	final.	Per	a	una	
millor	comprensió	d’aquest	treball,	a	aquest	apartat,	es	defineixen	les	tecnologies	utilitzades	i	es	
presenta	el	nom	amb	el	qual	apareixeran	al	llarg	d’aquest	document.	
	

3.1. Llenguatges	
	

3.1.1. PHP	
	

PHP	 és	 un	 dels	 llenguatges	 més	 famosos	 de	 codi	 obert	 adequat	 especialment	 per	 al	
desenvolupament	 web	 i	 pot	 ser	 utilitzat	 fàcilment	 a	 llenguatges	 HTML.	 Amb	 això	 es	
refereix	a	què	dins	un	text	creat	a	través	del	llenguatge	HTML	es	pot	introduir	codi	amb	
llenguatge	PHP;	és	tant	senzill	com	incloure	l’obertura	i	el	tancament	del	llenguatge	PHP	
i	dins	aquest,	escriure	el	codi	PHP	que	es	vulgui,	 la	 imatge	 inferior	mostra	un	exemple	
senzill	per	a	veure	com	n’és	de	fàcil	el	seu	ús.	
	

	
	 	

El	que	distingeix	el	llenguatge	PHP	dels	altres	llenguatges	utilitzats	en	serveis	de	web	és	
que	el	codi	s’executa	a	la	part	del	servidor;	això	significa	que	és	el	servidor	el	que	processa	
el	codi	que	s’ha	declarat,	aleshores	PHP	és	l’encarregat	de	processar	el	codi	a	la	part	del	
servidor	 i	 retornar	 el	 codi	 processat	 al	 client	 en	 format	 HTML.	 Aquesta	 part	 d’ús	 de	
llenguatge	PHP	aporta	un	major	grau	de	seguretat,	de	tal	manera	que	evita	la	intrusió	de	
llenguatges	o	codis	mal	 intencionats.	Llenguatges	com	JAVASCRIPT	no	es	recomanen	si	
s’han	d’utilitzar	per	processar	dades	sensibles,	ja	que	és	més	fàcil	la	introducció	de	codi	
mal	 intencionat,	 ja	que	 tot	el	procés	és	 fa	a	 la	part	del	 client,	 i	es	 l’usuari	 final	el	que	
processa	el	codi.	
	
En	aquesta	memòria	quan	es	parla	de	llenguatge	PHP	es	considera	que	és	el	llenguatge	
versió	5.0,	que	és	el	que	s’ha	utilitzat	per	fer	el	treball.	El	llenguatge	de	programació	PHP	
actualment	té	disponible	la	versió	7.0,	com	es	comenta	a	l’apartat	8.	
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3.1.2. SQL	
	
SQL	és	un	llenguatge	de	tipus	declaratiu	que	permet	l’accés	a	base	de	dades	relacionals.	
Aquest	 llenguatge	 permet	 especificar	 diversos	 tipus	 d’operacions.	 Una	 de	 les	
característiques	és	l’ús	d’àlgebra	i	càlcul	relacional	que	permet	efectuar	consultes	amb	la	
finalitat	 de	 recuperar	 informació	 emmagatzemada	dins	 la	 base	de	dades,	 així	 com	 fer	
canvis	dins	ella.	Aquest	llenguatge	ha	estat	utilitzat	a	aquesta	pràctica	per	poder	establir	
una	relació	de	consultes,	insercions	i	eliminacions	de	dades	de	la	base	de	dades	MYSQL,	
la	qual	es	troba	explicada	a	l’apartat	3.2.4.	Les	dades	introduïdes	en	aquest	treball	són	
dades	de	caràcter	local	inserides	a	través	del	portal	administratiu,	o	bé,	dades	d’usuaris	
retornades	a	través	de	les	peticions	a	les	API	de	FACEBOOK	i	TWITTER.	
	
Durant	aquest	document	és	farà	referència	a	llenguatge	SQL	a	través	de	software	MYSQL,	
que	és	el	servei	de	gestió	de	base	de	dades	explicat	a	l’apartat	3.2.4.	

	
3.1.3. JAVASCRIPT	

	
JAVASCRIPT	és	un	llenguatge	de	programació	orientat	a	objectes.	S’utilitza	principalment	
en	serveis	web	i	és	processat	a	la	banda	del	client,	és	a	dir,	és	el	client	que	visualitza	la	
pàgina	web	qui	processa	al	codi,	a	diferencia	de	PHP	que	s’executa	a	la	banda	del	servidor.	
Aquest	llenguatge	de	programació	s’ha	utilitzat	per	poder	generar	funcions	de	tipus	AJAX.	
	
AJAX	és	una	aplicació	executada	a	la	banda	del	client	i	permet	mantenir	una	comunicació	
asíncrona	amb	el	servidor	en	segon	pla.	D’aquesta	forma	és	permet	realitzar	canvis	sobre	
les	pàgines	sense	necessitat	de	recarregar-les,	millorant	així	 la	 interactivitat,	velocitat	 i	
usabilitat	 de	 les	 aplicacions.	 AJAX	 és	 basa	 en	 canviar	 tan	 sols	 les	 dades	 que	 siguin	
necessàries	a	la	pàgina	web	que	està	carregada	i	en	ús	a	la	banda	del	client	sense	interferir	
amb	la	visualització	ni	el	comportament	de	la	pàgina.		
	
Com	a	exemple	d’ús	per	poder	entendre	millor	que	és	AJAX,	a	aquest	treball,	el	portal	
administratiu	que	és	mostrarà	més	endavant	s’ha	creat	utilitzant	AJAX,	això	ha	permès	
que	 es	 carregui	 tan	 sols	 una	 sola	 vegada	 el	 menú	 administratiu,	 de	 tal	 manera	 que	
qualsevol	 visualització	 de	 contingut	 no	 torna	 a	 carregar	 el	menú,	millorant	 d’aquesta	
forma	la	velocitat	de	carrega	de	les	planes	web.		
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Com	s’observa	a	la	imatge	superior	quan	es	vol	anar	a	“Per	day”	es	fa	una	petició	AJAX	
modificant	tant	sols	les	dades	contingudes	dins	el	requadre	amb	fons	blanc.	
	

	
	
3.1.4. HTML	
	
HTML,	sigles	de	HyperText	Markup	Language	és	el	llenguatge	de	marcat	més	utilitzat	en	
l’elaboració	de	pàgines	web.	Aquest	llenguatge	és	un	estàndard	que	serveix	de	referència	
del	 software	 que	 connecta	 amb	 l’elaboració	 de	 pàgines	 web	 i	 les	 diferents	 versions.	
Aquest	estàndard	és	a	càrrec	de	World	Wide	Web	Consortium.	
	



	 15	

Actualment	hi	ha	la	versió	HTML	5	disponible,	i	és	la	que	s’ha	utilitzat	per	a	la	creació	de	
les	pàgines	web.	Aquesta	versió	incorpora	una	sèrie	de	pautes	a	seguir	en	l’elaboració	de	
les	pàgines	web,	afegint	o	modificant	etiquetes	de	marcat	de	llenguatge.		
	
El	llenguatge	HTML	5	a	diferencia	de	les	versions	anterior	incorpora	noves	etiquetes	com:	
	
Elements	semàntics:	<header>,	<footer>,	<article>,	and	<section>.	
Atributs	per	elements:	number,	date,	time,	calendar,	and	range.	
Elements	gràfics:	<svg>	and	<canvas>.	
Elements	multimèdia:	<audio>	and	<video>.	
	
La	web	w3schools[6]	aporta	els	coneixements	necessaris	per	a	la	utilització	de	llenguatge	
tant	HTML5	com	CSS.		

	
Per	fer	aquesta	pràctica	les	etiquetes	més	emprades	han	estat	les	d’elements	semàntics	
per	 definir	 el	 cos	 de	 les	 pàgines	web,	 i	 elements	 gràfics	 SVG	 ja	 que	 totes	 les	 imatges	
utilitzades	són	de	tipus	SVG.	
	
3.1.5. CSS	

	
CSS	 és	 un	 llenguatge	 de	 full	 d’estils,	 creat	 per	 controlar	 l’aspecte	 o	 presentació	 dels	
document	electrònics	definits	amb	HTML.	CSS	és	la	millor	forma	de	separar	el	contingut	i	
la	seva	presentació,	fent	que	la	pàgina	web	sigui	més	amigable	concretament	amb	el	seu	
aspecte	físic.	
	
Utilitzant	 una	 separació	 de	 contingut	 i	 aspecte	 presenta	 millores	 d’accessibilitat	 a	 la	
pàgina	web,	redueix	 la	complexitat	del	seu	manteniment	 i	permet	visualitzar	el	mateix	
document	amb	infinitat	de	dispositius	diferents.		
	
Al	crear	una	pàgina	web	s’utilitzen	bàsicament	dos	llenguatges.	En	primer	lloc	HTML	per	
marcar	el	contingut,	és	a	dir,	designar	la	funció	de	cada	element	dins	la	pàgina	(títol,	text,	
taula,	llista,	etc.).		Després	d’haver	creat	el	contingut	s’utilitza	el	llenguatge	CSS	per	definir	
l’aspecte	de	cada	element	(color,	mida,	tipus	de	lletra,	etc.).	
	
Per	 fer	aquesta	pràctica	s’han	utilitzat	 tant	el	 llenguatge	CSS	com	HTML.	Els	dos	s’han	
utilitzat	a	través	d’un	FRAMWORK	anomenat	bootstrap,	el	qual	es	troba	descrit	a	l’apartat	
3.4.1.	
	
3.1.6. BASH/SHELL	

	
És	un	llenguatge	de	programació	bàsic	utilitzat	a	través	de	la	línia	de	comandes	de	UNIX.	
S’utilitza	 bàsicament	 per	 processar	 ordres	 i	 funcions	 del	 sistema	 operatiu	 UNIX.	 Les	
comandes	 que	 és	 poden	 utilitzar	 en	 aquest	 llenguatge	 afecten	 de	 manera	 directa	 al	
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comportament	del	 sistema	operatiu.	Aquest	 llenguatge	és	guardat	en	documents	amb	
extensió	.SH,	des	dels	quals	es	pot	dur	a	terme	la	seva	execució.		
	
Aquesta	extensió	de	document	és	anomenada	també	script	executable	i	és	el	que	amb	
Windows	s’anomenaria	un	.EXE.	Per	poder	declarar	un	arxiu	com	a	executable	amb	UNIX	
no	és	 suficient	 amb	posar	 l’extensió	 .SH,	 sinó	que	el	 document	ha	de	 tenir	 la	paraula	
#!/bin/bash	al	començament	del	document.	
	
Per	al	treball	que	es	presenta	s’ha	utilitzat	aquest	llenguatge	/	intèrpret	per	executar	les	
sentències	que	afecten	de	manera	directa	al	FIREWALL	IPTABLES	que	es	troba	instal·lat	al	
sistema	operatiu.		
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3.2. Software	
	

3.2.1. COMPOSER	
	

COMPOSER	 és	 una	 de	 les	 eines	 més	 utilitzades	 a	 nivell	 mundial	 per	 a	 la	 gestió	 de	
dependències	 PHP.	 Es	 un	 software	 que	 s’instal·la	 damunt	 qualsevol	 sistema	 operatiu	
LINUX,	UNIX,	OSX	o	Windows	i	és	utilitzat	com	a	eina	per	a	la	gestió	de	dependències	PHP,	
d’aquesta	manera	l’eina	permet	la	declaració	de	llibreries	de	les	quals	pugui	dependre	el	
projecte	que	s’està	desenvolupant,	COMPOSER	permet	la	instal·lació	de	les	dependències	
sempre	i	quan	es	trobin	disponibles.		
	
Per	a	la	instal·lació	de	COMPOSER	s’ha	seguit	la	guia	de	la	seva	plana	web[7],	on	mostra	
com	és	du	a	terme	la	instal·lació.	Cal	tenir	en	compte	un	detall	d’aquest	software	i	és	que	
després	de	la	instal·lació,	el	servei	necessita	un	arxiu	anomenat	COMPOSER.JSON	que	es	
on	és	declara	la	llibreria	que	es	vol	utilitzar;	un	vegada	instal·lat,	si	no	existeix	l’arxiu,	s’ha	
de	 crear	 i	 afegir	 les	 llibreries	 que	 es	 vulguin	 utilitzar.	 Finalment	 fa	 falta	 reiniciar	 el	
programa	per	què	carregui	les	llibreries	apropiades.		
	
Per	saber	quines	llibreries	es	requereix	a	les	API,	apareix	la	informació	necessària	i	s’indica	
quina	 llibreria	és	requerida	per	ser	afegit	a	 l’arxiu	JSON.	Per	fer	aquesta	pràctica	s’han	
utilitzat	tres	llibreries,	FACEBOOK,	TWITTER	i	la	llibreria	per	permetre	enviar	e-mails	via	
PHP.	L’arxiu	.JSON	que	carrega	les	llibreries	ha	quedat	de	la	següent	manera:	
	
	

	
	
Finalment,	muntades	les	llibreries	ja	es	poden	utilitzar	les	funcions	indicades	a	les	API	a	
través	del	llenguatge	PHP.		
	
3.2.2. API	FACEBOOK	

	
Per	poder	utilitzar	l’API	de	FACEBOOK	el	primer	pas	és	crear	una	compte	com	a	FACEBOOK	
DEVELOPER.	A	partir	d’aquest	punt	es	poden	crear	les	aplicacions	que	es	vulgui.	Depenent	
del	llenguatge	que	s’utilitzi,	es	necessita	un	tipus	o	altre	de	configuració	d’aplicació.		
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Per	 fer	 aquesta	 pràctica	 i	 la	 documentació,	 aquest	 apartat	 tan	 sols	 es	 centra	 amb	
l’aplicació	de	LOGIN	amb	el	llenguatge	PHP.	A	tal	afecte,	si	es	llegeix	la	documentació	de	
l’API	de	FACEBOOK[8]	per	PHP	és	pot	veure	que	amb	el	llenguatge	PHP	hi	ha	dos	arxius	
imprescindibles	per	poder	utilitzar	el	LOGIN	a	través	de	l’API	de	FACEBOOK,	aquets	son:	
	

• LOGIN.PHP:	Aquest	arxiu	és	el	que	permet	redirigir	des	de	la	plana	web	de	LOGIN	
local	a	la	plana	web	de	LOGIN	de	FACEBOOK.	En	el	cas	d’aquest	treball	al	portal	
captiu	de	LOGIN	apareix	la	foto	de	FACEBOOK,	si	es	clica	la	foto,	aquest	clic	activa	
un	arxiu	anomenat	F_LOGIN.PHP,	el	qual	és	el	que	redirigeix	la	petició	al	portal	
de	LOGIN	de	FACEBOOK.	
	

• CALLBACK.PHP:	Després	de	fer	LOGIN	a	través	de	la	pàgina	web	de	FACEBOOK,	
es	necessita	retornar	a	la	pàgina	captiva	local.	Això	és	possible	a	través	de	l’arxiu	
CALLBACK.PHP,	 que	 al	 treball	 està	 renomenat	 com	 F_CALLBACK.PHP.	 Aquest	
arxiu	tan	sols	es	cridat	a	través	de	l’aplicació	de	FACEBOOK	si	el	LOGIN	ha	estat	
correcte,	 quan	 l’aplicació	 de	 FACEBOOK	 crida	 aquest	 arxiu	 envia	 un	 codi	
anomenat	TOKEN,	que	és	el	que	permet	extreure	les	dades	públiques	de	l’usuari	
fent	una	consulta	a	l’API	de	FACEBOOK.		

	
La	imatge	següent	reflecteix	el	procés	de	LOGIN	a	través	de	l’API	de	FACEBOOK.		
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Com	 es	 pot	 comprovar	 a	 la	 imatge,	 si	 la	 resposta	 al	 LOGIN	 de	 FACEBOOK	 és	
correcta	es	pot	veure	com	crida	 l’arxiu	F_CALLBACK.PHP	 i	envia	un	TOKEN.	Del	
contrari	retorna	un	arxiu	HTML	indicant	que	el	LOGIN	no	ha	estat	vàlid.	
	
Després	de	declarar	 l’aplicació	de	LOGIN	a	través	de	la	WEB	de	FACEBOOK	FOR	
DEVELOPERS	s’indica	que	si	el	LOGIN	és	correcte	retorni	un	arxiu	i	si	és	incorrecte	
en	retorni	un	altre.	A	la	imatge	següent	es	pot	veure	com	s’ha	editat	a	la	pàgina	de	
FACEBOOK	DEVELOPERS	per	aconseguir	el	resultat	final.	
	

	
	

3.2.3. API	TWITTER	
	

TWITTER	funciona	de	 la	mateixa	manera	que	FACEBOOK.	Té	un	arxiu	de	LOGIN.PHP	el	
qual	s’ha	anomenat	T_LOGIN.PHP	i	un	CALLBACK.PHP	anomenat	T_CALLBACK.PHP.	
	
A	nivell	d’aplicació	també	es	fa	el	mateix;	es	crea	una	aplicació	i	es	configura	la	ruta	de	
l’arxiu	a	executar	si	el	LOGIN	és	correcta	i	una	ruta	a	executar	si	el	LOGIN	és	incorrecte.	La	
ruta	 del	 LOGIN	 incorrecte	 és	 l’HTML	 d’error	 que	 també	 es	 retorna	 amb	 l’aplicació	 de	
FACEBOOK.		
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A	 la	 imatge	 superior	 es	 pot	 comprovar	 com	 es	 configura	 el	 T_LOGIN.PHP	 i	 el	
T_CALLBACK.PHP.		
	
En	resum	les	API	a	través	de	PHP	funcionen	totes	de	la	mateix	forma,	l’única	diferència	
entre	FACEBOOK	i	TWITTER	és	que	a	l’hora	de	redirigir	el	LOGIN	a	l’aplicació	de	TWITTER	
dins	el	missatge	que	s’envia	quan	es	 fa	 la	 redirecció	 també	s’envia	 l’hora	que	s’ha	 fet	
aquesta	redirecció	a	l’aplicació	de	TWITTER,	és	a	dir,	dins	el	missatge	de	LOGIN	s’envia	
l’hora	que	té	localment	configurada	la	RASBERRY	o	el	servidor	on	es	trobi	allotjada	la	plana	
web,	si	l’hora	en	què	s’envia	la	sol·licitud	de	LOGIN	no	és	la	mateixa	que	té	configurada	el	
servidor	 de	 TWITTER,	 aquesta	 petició	 falla.	 Per	 altra	 banda	 FACEBOOK	 no	 contempla	
l’hora	a	les	peticions	de	LOGIN.	

	
3.2.4. MYSQL	

	
MYSQL	és	un	 sistema	de	gestió	de	base	de	dades	 relacional	de	codi	obert,	basat	amb	
llenguatges	de	consulta	estructurat	(SQL)	definit	a	l’apartat	3.1.2.	Aquest	software	pot	ser	
executat	 damunt	 qualsevol	 sistema	 operatiu,	 en	 el	 cas	 d’aquest	 treball	 s’ha	 instal·lat	
damunt	una	distribució	UNIX	a	través	del	repositori.	MYSQL	es	comú	que	sigui	associat	a	
les	aplicacions	basades	amb	web	i	aplicacions	en	línia,	és	un	component	essencial	d’una	
pila	 empresarial	 de	 codi	 obert	 anomenada	 LAMP,	 que	 és	 la	 plataforma	 de	
desenvolupament	web	 que	 utilitza	UNIX,	 APACHE	 com	 a	 servidor	web,	MYSQL	 com	 a	
sistema	de	gestió	de	base	de	dades	relacional	 i	PHP	com	a	 llenguatge	de	programació	
orientat	a	objectes.		
Aquesta	pila	de	 serveis	anomenada	LAMP	és	 la	que	s’ha	utilitzat	per	a	muntar	aquest	
treball	de	fi	de	grau.		
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Durant	aquest	document	quan	és	tracti	de	termes	MYSQL	es	referirà	al	codi	juntament	
amb	el	software	de	gestió	de	base	de	dades,	tractant-ho	tot	com	a	un	únic	producte.		
	
3.2.5. NO	IP	

	
NO	IP	és	un	software	gratuït	el	qual	permet	assignar	a	una	IP	pública	dinàmica	un	nom,	a	
través	d’aquest	sistema	es	pretén	tenir	un	nom	(DNS)	el	qual	es	resolgui	amb	la	IP	pública	
que	té	un	ROUTER	en	un	moment	determinat.	Fa	la	funció	de	servidor	DNS	associant	un	
nom	a	una	IP,	l’avantatge	d’aquest	software	és	que	si	la	IP	canvia,	aquesta	servei	també	
varia	la	IP	assignada	al	nom	que	s’ha	definit	prèviament.		
	
El	 funcionament	 del	 servei	 és	 senzill,	 després	 d’instal·lar	 el	 servei	 al	 dispositiu	 que	 és	
vulgui	 associar	 a	 través	 d’un	 nom	 (al	 cas	 del	 treball	 s’ha	 instal·lat	 el	 software	 a	 la	
RASBERRY),	 s’ha	de	 configurar	un	nom	a	 la	 pàgina	 administrativa	de	NO	 IP,	 i	 a	 través	
d’aquesta	associació	el	software	de	la	web	NO	IP	s’encarrega	de	fer	peticions	al	dispositiu	
que	té	el	software	instal·lat	i	detectar	així	la	IP	pública.	D’aquesta	manera	queda	associat	
automàticament	un	nom	amb	la	IP	pública.		
	
Cal	recordar	que	cada	vegada	que	un	ROUTER	de	casa	es	reiniciat	canvia	la	seva	IP	pública,	
aquest	 software	 es	 podria	 substituir	 amb	 una	 IP	 estàtica,	 però	 aquest	 servei	 s’ha	 de	
comprar	a	través	d’un	ISP	i	és	un	tant	costós.	
	
Aquest	 software	 ha	 estat	 necessari	 per	 què	 les	 redireccions	 de	 les	 aplicacions	 de	
FACEBOOK	i	TWITTER	poguessin	cridar	als	arxius	tipus	CALLBACK	des	dels	servidors	de	les	
aplicacions	socials.		

	
3.2.6. FIREWALL	

	
NETFILTER	 és	 un	 FRAMEWORK	 disponible	 per	 a	 UNIX	 el	 qual	 permet	 la	 intercepció	 i	
manipulació	de	paquets	de	la	xarxa.	Aquest	FRAMEWORK	permet	realitzar	la	gestió	dels	
paquets	 en	 diferents	 estats	 del	 processament.	 La	 component	més	 popular	 construïda	
sobre	NETFILTER	és	IPTABLES,	aquesta	és	una	eina	que	fa	la	funció	de	tallafocs,	permetent	
el	 filtratge	de	paquets	 i	 la	traducció	de	direccions	de	xarxa	per	a	 IPV4	(NAT	NETWORK	
ADDRESS	TRANSLATION).	
	
A	 través	d’IPTABLES	 l’administrador	pot	definir	 les	polítiques	de	 filtratge	de	 tràfic	que	
circula	per	la	xarxa	i	les	redireccions	a	través	de	NAT,	a	part	també	es	pot	dur	un	registre	
LOG	del	tràfic	que	passa	per	la	xarxa.		
	
A	aquest	treball	s’ha	usat	IPTABLES	per	fer	la	redirecció	de	peticions	a	la	pàgina	captiva,	
permetre	o	bloquejar	l’accés	a	la	xarxa,	i	altres.	
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Tota	 la	 informació	 d’IPTABLES	 està	 disponible	 a	 qualsevol	 terminal	 UNIX	 escrivint	 la	
comanda	“man	IPTABLES”.	
	
3.2.7. HOTSPOT	

	
Dins	el	context	d’aquest	treball	de	fi	de	grau	anomenem	HOTSPOT	al	servei	que	ofereix	
accés	a	la	xarxa	a	través	d’una	xarxa	sense	fil	i	un	encaminador	connectat	a	un	proveïdor	
d’accés	a	internet	(ISP).	Fent	referència	a	la	pràctica	que	s’ha	realitzat,	un	usuari	client	
que	vulgui	accedir	a	WIFI	s’ha	de	connectar	a	una	xarxa	sense	fil,	a	aquest	treball	la	WIFI	
que	apareix	amb	el	nom	de	WIRELESS	és	el	nostre	HOTSPOT,	els	usuaris	es	connecten	a	
aquesta	xarxa,	un	cop	connectats,	és	 la	RASBERRY	amb	el	software	 IPTABLES	el	que	fa	
d’encaminador	de	tràfic	de	la	xarxa	que	prové	del	WIFI	i	va	dirigit	cap	a	INTERNET	a	través	
del	ISP.	
	
A	 aquest	 treball	 s’ha	 instal·lat	 un	 servei	 gratuït	 per	 a	 distribucions	 UNIX	 anomenat	
HOSTAPD,	aquest	és	un	software	que	permet	fer	que	un	sistema	amb	una	targeta	WIFI	ja	
sigui	integrada	a	la	placa	o	externa,	pugui	oferir	WIFI	per	a	la	connexió	de	clients.		
	
D’una	manera	gràfica	es	podria	representar	amb	la	següent	imatge:	
	

	
A	 la	 imatge	es	mostra	per	 separat	 la	RASBERRY	PI	 la	qual	 fa	 la	 funció	de	ROUTER	 i	 el	
HOTSPOT,	al	treball	que	s’ha	realitzar	tot	i	ser	dues	coses	distintes	a	nivell	lògic,	a	nivell	
físic	s’ha	fet	tot	a	la	RASBERRY,	separant	amb	dos	serveis.		
Hi	ha	productes	especialitzat	per	a	fer	la	funció	de	HOTSPOT	i	aquets	després	es	connecten	
a	 un	 ROUTER,	 tal	 com	 es	mostra	 a	 la	 imatge.	 Per	 termes	 econòmics	 no	 s’ha	 fet	 amb	
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components	HARDWARE	per	separat,	però	si	es	volgués	fer,	aquest	treball	no	suposa	cap	
impediment,	la	seva	integració	seria	possible,	quedant	tan	sols	la	RASBERRY	en	funció	de	
ROUTER,	i	diversos	HOTSPOT	a	nivell	HARDWARE	haurien	d’anar	a	un	SWITCH	i	d’aquí	al	
ROUTER,	si	només	es	volgués	un	HOTSPOT	no	faria	falta	un	SWITCH	intermedi,	a	nivell	de	
configuració	no	s’hauria	de	modificar	res.			
	
D’aquesta	manera	es	podria	millorar	la	cobertura	ja	que	es	podria	augmentar	el	radi	de	
WIFI	que	pot	proporcionar	el	HOTSPOT.	Amb	la	RASBERRY	PI	es	contempla	un	radi	de	5	
metres	aproximats	de	cobertura.		

	
3.2.8. SSH	

	
SSH	es	el	nom	que	rep	un	protocol	i	el	programa	que	la	implementa,	serveix	per	accedir	a	
màquines	de	forma	remota	a	través	d’una	xarxa	i	utilitzar	per	complet	una	computadora	
mitjançant	un	intèrpret	de	comandaments.	
SSH	treballa	de	forma	similar	al	protocol	TELNET.	La	diferència	principal	és	que	SSH	utilitza	
tècniques	de	xifrat	que	fan	que	la	informació	que	viatge	pel	medi	de	comunicació	viatgi	
de	manera	no	llegible,	evitant	així	que	terceres	persones	puguin	descobrir	el	contingut	de	
la	informació.		
 
Per	a	dur	a	 terme	aquesta	pràctica	s’ha	habilitat	el	 servei	SHH	per	poder	gestionar	de	
forma	 remota	 la	 RASBERRY	 PI	 a	 través	 de	 l’intèrpret	 de	 comandament	 anomenat	
TERMINAL.	Com	es	pot	veure		a	l’apartat	de	configuració	s’ha	habilitat	un	port	diferent	
per	 a	 la	 connexió	 de	 SSH,	 per	 defecte	 el	 protocol	 viatge	 a	 través	 del	 port	 22,	 a	 la	
configuració	s’ha	fet	per	què	viatge	a	través	del	port	333	per	a	una	major	seguretat.	

	
3.2.9. DHCP		
	
DHCP	 és	 un	 protocol	 client/servidor	 que	 proporciona	 automàticament	 informació	 de	
configuració	de	la	xarxa	(IP,	màscara	de	xarxa,	porta	d’enllaç	i	DNS).	Per	què	sigui	possible	
a	 la	 xarxa	 hi	 ha	 d’haver	 un	 servidor	 o	 dispositiu	 que	 proporciona	 el	 servei	 de	 DHCP,	
prèviament	ha	de	 tenir	una	configuració	per	 indicar	quines	 IP	pot	proporcionar	com	a	
configuració	 i	 altra	 informació.	 La	 comunicació	 amb	 un	 servidor	 DHCP	 consta	 dels	
següents	missatges:	
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La	informació	de	configuració	de	la	xarxa	ve	dins	el	paquet	ACKNOWLEDGE.		
	
A	 aquesta	 pràctica	 s’ha	 instal·lat	 el	 servei	 ISC-DHCP-SERVER	 el	 qual	 es	 gratuït	 per	 a	
distribucions	 UNIX,	 la	 configuració	 es	 pot	 veure	 a	 l’apartat	 7.2.3.3,	 consta	 de	 la	
configuració	 de	 les	 IP	 que	 pot	 oferir,	 la	 porta	 d’enllaç	 i	 DNS.	 D’aquesta	manera	 s’ha	
assegurat	 de	 què	 un	 client	 que	 es	 connecti	 al	 servei	 de	 HOTSPOT	 pugui	 adquirir	 una	
configuració	de	la	xarxa	a	través	d’uns	missatge	de	petició	DISCOVERY.		
	
3.2.10. APACHE	

	
APACHE	és	un	dels	software	de	codi	obert	més	utilitzat	per	realitzar	la	creació	de	servidors	
HTTP	 i	 HTTPS.	 El	 software	 APACHE	 es	 troba	 inclòs	 dins	 els	 repositoris	 UNIX	 i	 la	 seva	
instal·lació	és	relativament	senzilla,	 	acabada	 la	 instal·lació	 la	qual	és	troba	explicada	a	
l’apartat	 7.2.6	 de	 configuració	 es	 permet	 l’allotjament	 de	 pàgines	 web	 a	 un	 directori	
configurat	prèviament.	
L’eina	 APACHE	 és	 bastant	 completa	 i	 permet	 fer	 configuracions	 avançades	 com	 IP’s	
virtuals,	ports	extres,	autenticació	 i	d’altres.	D’altra	banda	suporta	distints	 llenguatges	
web,	en	aquesta	pràctica	s’ha	instal·lat	el	paquet	complet	de	servei	LAMP,	el	qual	inclou	
APACHE,	MYSQL	i	PHP.		
	
La	web	oficial	d’APACHE[9]	proporciona	una	documentació	amplia	de	quin	servei	és	i	com	
es	configura.		

	
3.2.11. PHPMYADMIN	

	
PHPMYADMIN	és	una	eina	lliure	escrita	amb	codi	PHP	amb	la	intenció	de	ser	utilitzat	per	
a	la	gestió	de	MYSQL	a	través	de	pàgines	web.	Aquest	software	permet	una	gestió	
completa	de	base	de	dades	a	través	d’un	entorn	gràfic	i	intuïtiu,	a	més	es	permet	
l’execució	de	codi	SQL	a	través	d’una	consola	que	es	proporciona	a	través	de	la	pròpia	
web.	
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Aquest	software	té	una	pàgina	de	documentació[10],	instal·lació	i	d’altres,	a	la	qual	es	pot	
trobar	tota	la	documentació	necessària	per	a	la	gestió	de	la	plataforma.	A	part	de	la	
instal·lació	a	través	de	la	descarrega	del	paquet	a	través	de	la	web,	PHPMYADMIN	
també	es	pot	trobar	a	la	majoria	de	repositoris	UNIX.		
	

	
	

3.3. Hardware	
	

3.3.1. RASBERRY	PI	
	

RASBERRY	PI	és	un	computador	de	placa	reduïda	o	simple,	això	significa	amb	paraules	
senzilles	que	és	un	ordinador	com	altres	però	en	format	reduït	i	com	és	evident	amb	
reduccions	a	nivell	de	les	components	hardware.	RASBERRY	PI	és	tan	sols	HARDWARE,	
no	s’ha	de	confondre	amb	el	conjunt	de	software	i	hardware.	Existeixen	diversos	
sistemes	operatius	que	poden	ser	instal·lats	damunt	la	RASBERRY	PI,	aquests	SO	no	
formen	part	de	l’empresa	de	RASBERRY.	
	
Des	de	la	primera	versió	de	RASBERRY	PI	han	sortit	una	sèrie	de	versions	modificades,	a	
cada	versió	hi	ha	modificacions	per	a	millores	de	HARDWARE.	La	que	s’ha	utilitzat	a	
aquesta	pràctica	és	la	RASBERRY	PI	2	MODEL	B,	que	corresponen	al	darrer	model	
disponible	al	mercat.	Com	a	millora	important,	aquest	model	du	incorporada	una	
targeta	WIFI	i	no	es	necessiten	components	addicionals.	
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3.4. Altres	
	

3.4.1. BOOTSTRAP	
	

Bootstrap	és	un	FRAMEWORK	que	permet	crear	interfícies	web	amb	CSS		i	JAVASCRIPT,	
la	particularitat	més	alta	d’aquest	FRAMEWORK	és	la	facilitat	d’adaptar	la	interfície	web	
a	la	mida	de	la	pantalla	del	dispositiu	en	la	qual	es	visualitza	la	web	(web	responsive).	
	
Per	altra	banda	l’ús	de	BOOTSTRAP	també	permet	la	possibilitat	de	crear	interfícies	web	
simples,	senzilles	i	intuïtives.	A	part	de	les	plantilles	que	té	amb	temes	senzills	i	fàcils	de	
modificar,	també	dona	suport	a	distints	estils	predefinits	de	botons,	formularis	i	d’altres.		
	
La	descàrrega	del	FRAMWORK	BOOTSTRAP	es	fa	a	través	de	la	seva	pàgina	web	
oficial[11],	a	partir	d’aquesta	web	es	pot	descarregar	el	FRAMWORK	i	un	conjunt		de	
plantilles	o	temes	per	a	modificar.		
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4. Mètodes	àgils	
	
Per	dur	a	terme	aquest	treball	s’ha	posat	en	pràctica	una	metodologia	àgil	per	a	desenvolupar	el	
producte	incorporant-hi	un	conjunt	de	requisits	que	han	fet	possible	el	producte	final.	
Amb	la	finalitat	de	desenvolupar	la	pàgina	captiva	s’ha	seguit	una	metodologia	cíclica,	la	qual	ha	
estat	 dividida	 amb	 3	 blocs.	 Cada	 bloc	 constat	 de	 les	 característiques	 que	 sustenten	 les	
metodologies	àgils	de	desenvolupament	software:	
	

• Anàlisi	de	requisits	
• Desenvolupament	del	software		
• Proves	
• Integració	

	
Els	tres	blocs	comentats	a	l’apartat	d’introducció	(LOGIN,	portal	administratiu	i	proveïdor	d’accés)	
han	seguit	 les	4	fases	de	desenvolupament	àgil,	de	manera	que	a	cada	iteració	s’establien	els	
requisits	que	havia	d’incorporar	la	fase	de	desenvolupament,	s’ha	posat	en	ordre	d’iteració	els	
blocs,	essent	el	LOGIN	la	primera	iteració,	el	portal	administratiu	la	segona	iteració	i	finalment	el	
proveïdor	d’accés	WIFI	la	darrera	iteració	i	finalització	del	producte.	
	

• LOGIN	-	ITERACIÓ	1	
	
Requisits,	
	

o Autenticació	amb	API	de	TWITTER:	L’usuari	ha	de	ser	capaç	de	fer	LOGIN	a	través	
del	portal	utilitzant	el	compte	d’usuari	personal	de	TWITTER.	

o Autenticació	amb	API	de	FACEBOOK:	L’usuari	ha	de	poder	ser	capaç	de	fer	LOGIN	
a	través	del	portal	utilitzant	la	compta	d’usuari	personal	de	FACEBOOK.	

o Autenticació	 local	 amb	 base	 de	 dades:	 Si	 l’usuari	 no	 disposa	 de	 compte	 de	
FACBOOK	 o	 TWITTER	 ha	 de	 poder	 fer	 LOGIN	 amb	 un	 usuari	 i	 contrasenya	
proporcionat	prèviament	per	l’administrador	del	producte.		

§ Validació	 a	 través	 de	 funció	 HASH:	 Utilitzar	 funció	 de	 HASH	 per	 a	 la	
comprovació	 d’usuari	 i	 contrasenya,	 en	 cap	 moment	 es	 vol	 saber	 la	
contrasenya	de	l’usuari.	

§ Evitar	 problemes	 de	 seguretat	 SQL	 INJECTION:	 Evitar	 codis	 que	 puguin	
vulnerar	la	web	de	LOGIN	i	es	pugui	evitar	fer	LOGIN	o	fer	la	base	de	dades	
corrupte.	

o Redirecció	després	de	validar	a	pàgina	de	benvinguda	o	error:	Si	 l’usuari	ha	fet	
LOGIN	de	manera	correcta	ha	de	 ser	 redirigit	a	una	pàgina	de	benvinguda,	del	
contrari	l’usuari	serà	redirigit	a	una	pàgina	d’error	amb	possibilitat	de	què	ho	torni	
a	intentar.		

o Pop	up	amb	polítiques	de	privacitat:	Proporcionar	una	pantalla	desplegable	amb	
les	polítiques	de	privacitat	de	l’empresa	i	 les	dades	que	s’obtenen	a	través	dels	
LOGIN.		



	 28	

o Emmagatzemar	 informació	 a	 base	 de	 dades:	 Utilitzar	 les	 API	 de	 TWITTER	 i	
FACEBOOK	per	obtenir	informació	de	dades	públiques	sobre	els	usuaris	que	hagin	
fet	LOGIN	a	través	de	les	API	comentades.		

	
Proves	a	realitzar,	

	
o Autenticació	 correcta	 a	 través	 de	 FACEBOOK:	 S’ha	 de	 comprovar	 el	 correcte	

funcionament	de	redirecció	a	l’API	de	FACEBOOK	per	a	l’autenticació	amb	usuari	i	
contrasenya	propis,	de	la	mateixa	manera	que	la	correcta	redirecció	de	l’usuari	
que	ha	fet	LOGIN	de	forma	correcta	a	la	pàgina	de	benvinguda.		

o Autenticació	 correcta	 a	 través	 de	 TWITTER:	 S’ha	 de	 comprovar	 el	 correcte	
funcionament	de	redirecció	a	l’API	de	TWITTER	per	a	l’autenticació	amb	usuari	i	
contrasenya	propis,	de	la	mateixa	manera	que	la	correcta	redirecció	de	l’usuari	
que	ha	fet	LOGIN	de	forma	correcta	a	la	pàgina	de	benvinguda.		

o Autenticació	 correcta	 a	 través	 de	 LOGIN	 amb	 usuari	 local	 proporcionat	 per	
l’administrador	del	producte:	S’ha	de	comprovar	que	l’usuari	que	introdueix	les	
credencials	d’usuari	i	contrasenya	locals	és	correctament	validat	i	redirigit	al	portal	
de	 benvinguda	 o	 error.	 De	 la	 mateixa	 manera	 s’ha	 de	 comprovar	 que	 no	 és	
possible	 la	 injecció	 de	 codi	MYSQL	 a	 través	 dels	 apartats	 per	 escriure	 usuari	 i	
contrasenya	per	a	la	seva	validació.		

o Correcte	funcionament	de	l’emmagatzematge	de	dades	públiques:	La	prova	més	
important	és	validar	i	comprovar	que	a	cada	LOGIN	correcte	que	es	fa	a	través	de	
les	peticions	a	API	s’emmagatzema	a	la	base	de	dades,	les	dades	publiques	dels	
usuaris.	

	
La	 integració	 d’aquest	 requisits	 s’ha	 fet	 conjunta	 a	 la	 plana	 web	 de	 LOGIN,	 a	 part	
d’aquesta	 integració	ha	 fet	 falta	 la	 finalització	dels	 altres	dos	blocs	per	a	 la	 integració	
completa	i	la	finalització	així	del	producte	final.	

	
• PORTAL	ADMINISTRATIU	-	ITERACIÓ	2	

	
Requisits,	
	

o Gràfiques:	 Des	 del	 portal	 administratiu	 han	 d’aparèixer	 diferents	 gràfiques	
estadístiques	realitzades	a	través	de	la	utilització	de	les	dades	emmagatzemades	
a	la	base	de	dades.	

§ Gràfica	de	 registre	de	LOGIN	diari:	 S’ha	de	mostrar	una	gràfica	del	més	
actual	dividit	amb	el	total	de	dies	i	visualitzant	el	registre	dels	LOGIN	fets	
cada	dia	del	mes	en	qüestió	que	s’està	mostrant.		

§ Gràfica	de	registre	de	LOGIN	mensual:	S’ha	de	mostrar	una	gràfica	de	les	
peticions	realitzades	al	llarg	de	l’any	actual,	separades	per	mesos.		

§ Gràfica	 de	 sexe:	 Visualitzar	 a	 través	 del	 portal	 un	 registre	 o	 mitja	
estadística	dels	sexes.	
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§ Gràfica	 d’edats:	 Visualitzar	 a	 través	 de	 portal	 una	 gràfica	 amb	 el	 total	
d’edats,	mostrant	el	número	total	de	persones	amb	una	mateixa	edat.	

	
El	tipus	de	gràfica	seleccionat	per	a	cada	visualització	és	de	lliure	elecció.		
	

o Visualització	 del	 contingut	 de	 la	 base	 de	 dades:	 Al	 portal	 administratiu	 hi	 ha	
d’haver	 un	 apartat	 per	 a	 la	 visualització	 de	 la	 base	 de	 dades	 que	 hi	 ha	
emmagatzemada,	l’entorn	de	contingut	on	s’han	de	visualitzar	les	dades	ha	de	ser	
agradable	a	la	vista	de	l’usuari	i	intuïtiu.		

o Exportació	de	la	base	de	dades:	A	través	del	portal	administratiu	ha	de	ser	possible	
fer	ús	d’un	sistema	per	a	exportar	la	base	de	dades	a	un	format	accessible	per	els	
usuaris	del	portal	administratiu.	Lliure	elecció	del	format,	sempre	i	quan	pugui	ser	
obert	com	a	llibre	de	tipus	excel.		

o Registre	d’usuaris	 local:	L’usuari	de	 la	pàgina	administrativa	ha	de	ser	capaç	de	
inserir	usuaris	de	forma	local	a	la	base	de	dades	per	què	els	clients	del	proveïdor	
d’accés	WIFI	tinguin	opció	a	l’autenticació	mitjançant	LOGIN	local.	

§ No	guardar	la	informació	sobre	la	contrasenya	utilitzada	
§ Encriptar	contrasenya	amb	una	funció	de	HASH.	

o Enviament	 de	 e-mails	 informatius:	 A	 través	 de	 la	 pàgina	 l’usuari	 amb	 drets	
d’administració	ha	de	poder	fer	ús	d’un	servei	per	a	enviar	e-mails	publicitaris	a	
tots	els	usuaris	que	hi	hagi	registrats	a	la	base	de	dades.	L’usuari	administratiu	ha	
de	poder	enviar	e-mails	amb	distints	continguts:	

§ Títol	del	missatge:	L’usuari	administratiu	pot	escriure	el	títol	del	missatge.	
§ Cos	del	missatge:	L’usuari	administratiu	pot	escriure	el	cos	del	missatge.		
§ Selecció	 de	 e-mails:	 L’usuari	 ha	 de	 ser	 el	 qui	 decideix	 a	 qui	 enviar	 els	

correus	de	publicitat,	per	això	ha	de	tenir	l’opció	de	seleccionar	els	e-mails	
als	qui	vol	enviar	el	contingut	del	missatge.	

	
Proves,		
	

o Correcta	visualització	de	 les	dades	estadístiques:	S’ha	de	comprovar	 la	correcta	
visualització	de	les	gràfiques	i	les	estadístiques	que	proporciona	la	web,	assegurar-
se	que	concorda	el	que	es	visualitza	amb	les	dades	que	hi	ha	emmagatzemades	a	
la	base	de	dades.		

o Correcta	inserció	d’usuaris	local:	S’ha	de	provar	i	comprovar	que	un	usuari	pot	fer	
LOGIN	a	través	de	la	WEB	de	LOGIN	utilitzant	un	usuari	creat	a	través	del	portal	
administratiu.		

o Comprovació	 d’exportació:	 S’ha	 de	 comprovar	 que	 és	 possible	 exportar	 la	
informació	emmagatzemada	a	la	base	de	dades,	i	un	cop	descarregada	comprovar	
la	seva		visualització	a	través	d’una	aplicació	de	tipus	excel.	

o Comprovació	de	e-mails:	Comprovar	que	s’envien	els	correus	a	través	del	portal	
administratiu	amb	el	títol	i	cos	del	missatge	que	l’usuari	ha	seleccionat	i	escrit	al	
portal	administratiu.	
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A	 aquest	 punt	 s’ha	 integrat	 el	 portal	 administratiu	 amb	 la	 pàgina	 web	 de	 LOGIN,	
comprovant	que	els	dos	portals	funcionen	al	mateix	temps.	
	

• PROVEÏDOR	D’ACCÉS	WIFI	-	ITERACIÓ	3	
	

Requisits,		
	
A	aquest	apartat	el	requisit	generalitzat	es	proveir	d’un	dispositiu	final	el	qual	pugui	fer	
de	 proveïdor	 d’accés	 WIFI.	 Aquest	 dispositiu	 que	 es	 vol	 ha	 de	 contenir	 els	 següents	
requisits.		
	

o Proveir	d’una	xarxa	WIFI:	Ha	de	poder	proporcionar	accés	WIFI	als	dispositius,	per	
la	qual	cosa	és	requisit	indispensable	que	pugui	oferir	una	xarxa	WIFI	on	els	usuaris	
es	puguin	connectar.	Arrel	d’aquest	requisit	en	surt	un	altre.		

§ Proveir	 de	 configuració	 automàtica	 de	 xarxa:	 La	 xarxa	 ha	 de	 poder	
proporcionar	 als	 usuaris	 de	manera	 automàtica	una	 IP,	mascara	 i	 porta	
d’enllaç	per	a	poder	tenir	immediata	i	automàtica	configuració	a	la	xarxa	
WIFI.	

o Proporcionar	HOSTING	a	les	planes	web	tant	de	LOGIN	com	al	portal	administratiu.	
Ha	de	suportar	els	llenguatges	amb	els	quals	s’han	muntat	les	pàgines	web,	i	ha	
de	proporcionar	un	servei	de	HOSTING	per	què	es	pugui	fer	visibles	i	accessibles	
les	pàgines	web.		

o Requisit	de	configuració	de	base	de	dades:	Aquest	dispositiu	ha	de	tenir	instal·lada	
i	configurada	una	base	de	dades	compatible	amb	la	qual	s’ha	utilitzat	per	fer	les	
pàgines	web.	

o Requisits	 varis	 de	 software	 propi	 per	 a	 la	 pàgina	 web:	 A	 part	 dels	 requisits	
comentats	també	en	té	més	de	suport	a	les	pàgines	web	configurades,	ja	que	per	
fer	ús	de	les	API	i	el	client	de	e-mails	s’han	de	configurar	un	conjunt	de	software	
indispensable	per	al	bon	funcionament	de	les	planes	web.	

§ COMPOSER	
§ Codi	de	llibreries	per	a	les	API	
§ Codi	de	llibreries	per	al	client	e-mail.	

o FIREWALL:	 Aquest	 és	 el	 requisit	més	 important	 del	 proveïdor	 d’accés	WIFI,	 es	
necessita	la	instal·lació	d’un	FIREWALL	per	a	les	següents	funcions:	

§ Bloqueig	de	tràfic	a	través	de	la	xarxa	interna.	
§ Redirecció	de	tràfic	a	través	de	la	xarxa	cap	a	una	pàgina	web	interna.		
§ Accés	al	desbloqueig	de	tràfic	de	la	xarxa	interna.	

	
Proves,		
	

o Comprovació	de	la	visualització	de	la	zona	WIFI:	Comprovar	que	existeix	una	WIFI	
interna	visible	proporcionada	pel	dispositiu.		



	 31	

o Comprovació	 de	 l’autoconfiguració	 de	 la	 xarxa	 WIFI:	 Comprovar	 que	 des	 de	
qualsevol	dispositiu	es	té	una	autoconfiguració	dels	requisits	necessaris	per	poder	
navegar	a	través	de	la	xarxa	(IP,	mascara	i	porta	d’enllaç).	

o Comprovació	del	bon	funcionament	del	FIREWALL:	Comprovar	que		el	FIREWALL	
bloqueja	peticions	entrants,	permet	peticions	i	comprovació	de	la	redirecció.		

	
Un	vegada	comprovat	el	bon	funcionament	del	dispositiu	s’han	d’integrar	els	tres	blocs	i	
comprovar	que	funciona	tot	correctament	
	
Proves,	
	

o Abans	d’iniciar	sessió:	
§ Comprovació	de	 la	correcta	redirecció	del	FIREWALL	a	 la	pàgina	web	de	

LOGIN	si	no	s’ha	iniciat	sessió.		
§ Comprovació	del	bloqueig	a	través	del	FIREWALL	d’accés	a	qualsevol	part	

d’internet.	
	

o Iniciant	sessió:	
§ Comprovació	del	correcte	ús	de	les	API	de	LOGIN	tant	de	FACEBOOK	com	

de	TWITTER	amb	les	llibreries	instal·lades	al	dispositiu.		
	

o Iniciada	la	sessió:	
§ Comprovació	 de	 l’accés	 a	 internet	 a	 través	 del	 FIREWALL	 amb	 temps	

il·limitat.		
	

o Al	portal	administratiu:	
§ Comprovació	del	correcte	funcionament	del	servei	de	e-mails	
§ Comprovació	del	correcte	funcionament	de	la	base	de	dades.	

• Registre	d’usuaris	
• Exportació	a	format	excel	
• Autenticació	d’usuaris	local	

	
Per	tenir	una	idea	més	clara	de	les	activitats	que	ha	d’aportar	el	producte	final	i	que	es	
pretén	aconseguir	amb	la	integració	conjunta	de	tots	els	blocs	s’ha	realitzat	un	cas	d’ús	
pel	producte,	en	el	cas	d’ús	es	descriuen	els	actors	que	poden	interactuar	amb	el	producte	
i	les	interaccions	que	poden	fer	amb	el	sistema	aquets	actors.	
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Com	 es	 pot	 comprovar	 són	 interaccions	 ben	 separades,	 un	 usuari	 i	 el	 propietari	 del	
producte	no	tenen	interaccions	conjuntes.	L’única	 interacció	conjunta	és	 la	de	navegar	
per	internet,	ja	que	si	el	propietari	de	la	web	només	vol	veure	el	portal	administratiu	d’una	
manera	 local	 serà	necessària	 la	 connexió	a	 la	 xarxa	de	 servei	WIFI.	Com	és	obvi,	 si	un	
propietari	del	producte	interactua	amb	el	sistema	com	si	fos	un	client	també	ho	pot	fer,	
així	que	el	propietari	del	producte	a	part	de	les	interaccions	que	es	mostren	al	diagrama	
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UML	 també	 tindria	 les	 mateixes	 relacions	 d’interacció	 que	 el	 client	 que	 apareix	 al	
diagrama.	

	

5. Arquitectura	
	
Quan	 parlem	 d’arquitectura	 es	 fa	 referència	 als	 components	 físics	 tipus	 HARDWARE	 i	 	 a	
l’estructura	física	utilitzada	per	al	correcte	desenvolupament	del	producte.	Amb	base	a	aquesta	
definició	es	pot	explicar	com	s’ha	estructurat	l’arquitectura	del	projecte.		
Durant	 el	 desenvolupament	 d’aquest	 projecte	 hi	 ha	 hagut	 una	 modificació	 important	 en	
l’estructura	tant	física	com	lògica	del	producte.		
	
A	l’inici	d’aquest	projecte	es	pretenia	tenir	una	pàgina	de	LOGIN	i	una	pàgina	administrativa	a	un	
servidor	extern	connectat	a	internet,	d’aquesta	manera	es	volia	configurar	la	RASBERRY	PI	per	
què	redirigís	les	peticions	a	la	pàgina	web	de	LOGIN	que	es	trobava	allotjada	a	un	servidor	extern	
a	la	xarxa	del	propietari	del	producte.	Fet	el	LOGIN	de	manera	correcta,	era	el	servidor	qui	havia	
d’enviar	una	petició	per	a	permetre	l’accés	de	l’usuari	que	havia	fet	LOGIN	de	forma	correcta.	De	
tal	forma	que	es	construïa	la	següent	estructura	física	per	definir	l’arquitectura	del	producte:	
	

	
	
En	el	dibuix	superior	es	pot	trobar	un	exemple	gràfic	de	l’arquitectura	proposada,	com	es	pot	
observar	 es	 tractava	 de	 realitzar	 una	 xarxa	 interna	 i	 utilitzar	 el	 FIREWALL	 del	 propietari	 del	
producte	pel	bloqueig	i	redirecció	de	peticions.	Aquest	dispositiu	anava	connectat	a	la	xarxa	del	
proveïdor	ISP	i	a	través	d’aquesta	xarxa	s’havien	de	realitzar	les	peticions	al	servidor.	
	
Aquesta	primera	versió	al	final		no	es	va	realitzar,	per	tant	l’arquitectura	utilitzada	i	proposada	
no	servia	i	es	va	migrar	a	la	versió	final	d’arquitectura.	L’arquitectura	comentada	anteriorment	
presentava	una	sèrie	de	problemes	que	es	comenten	més	detingudament	a	l’apartat	8.	
	
Finalment	l’arquitectura	final	proposada	ha	quedat	de	la	següent	manera:	
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Com	es	pot	observar	l’estructura	final	s’ha	vist	reduïda	i	quedant	així	d’una	manera	més	senzilla	
i	agrupada.	Aquesta	arquitectura	disposa	d’una	xarxa	interna	per	a	la	connexió	a	través	de	WIFI	
dels	 clients,	 un	 dispositiu	 RASBERRY	 PI	 que	 actua	 com	 a	 servidor	 proporcionant	 els	 diversos	
serveis	necessaris	pel	correcte	ús	del	producte	i	finalment	un	apartat	d’INTERNET	que	és	on	van	
les	connexions	una	vegada	el	FIRWALL	de	la	RASBERRY	ha	permès	l’accés.		
	
D’aquesta	 manera	 el	 resultat	 final	 és	 una	 arquitectura	 més	 reduïda	 i	 agrupada	 en	 un	 sol	
dispositiu,	 ja	que	és	 la	RASBERRY	 la	que	conté	 les	pàgines	tant	de	LOGIN	com	administrativa,	
proporciona	el	servei	de	FIREWALL,	WIFI,	proveïdor	de	DHCP	i	d’altres.		
	

• D’aquesta	manera	també	es	millora	la	velocitat	amb	el	processament	de	les	peticions	ja	
que	així	les	peticions	queden	dins	la	mateixa	RASBERRY	(a	nivell	local)	i	no	hi	ha	peticions	
a	cap	servidor	extern.	

• És	millorar	amb	seguretat	 ja	que	d’aquesta	manera	 tan	 sols	hi	ha	present	un	punt	de	
fallida	i	és	la	RASBERRY,	de	l’altra	manera	podia	fallar	el	FIREWALL	del	client	o	el	servidor	
extern	que	rebia	les	peticions.	
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6. Desenvolupament	
	
Com	 ja	 s’ha	 comentat	 prèviament,	 dins	 aquest	 treball	 es	 poden	 distingir	 tres	 grans	 blocs	
independents,	els	quals	son:	LOGIN,	Portal	Administratiu	i	Proveïdor	d’accés	WI-FI,	aquets	seran	
comentats	de	manera	separada	per	tenir	una	millor	claredat	del	que	s’ha	fet.	Cal	dir	que	tot	i	ser	
tres	blocs	independents	ha	estat	necessària	la	seva	integració	conjunta	perquè	el	producte	que	
s’ha	generat	tingués	sentit.	Al	dir	que	són	blocs	independents	es	fa	referència	a	què	es	possible	
utilitzar	altres	blocs	per	reproduir	el	mateix	funcionament.	Exemple:	És	possible	la	creació	d’una	
pàgina	de	LOGIN	diferent,	un	proveïdor	d’accés	WI-FI	diferent	o	un	portal	administratiu	diferent.	
	
Al	 separar	 per	 blocs	 és	més	 fàcil	 especificar	 els	 elements	 que	 s’han	 utilitzat	 a	 cada	 apartat.	
Prèviament	al	desenvolupament	del	treball	es	va	fer	un	estudi	sobre	els	llenguatges	a	utilitzar	per	
a	la	creació	del	portal	de	LOGIN	i	la	Pàgina	Administrativa.	De	totes	les	possibilitats	existents	es	
va	cercar	i	optar	per	uns	llenguatges	els	quals	fossin	còmodes	per	el	desenvolupador	(coneguts)	
i	suportats	per	les	API’s	tant	de	FACEBOOK	com	de	TWITTER.	
	
Si	 es	 comprova	 les	API’s	 tant	 de	 FACEBOOK	 com	de	 TWITTER	es	 pot	 observar	 un	 conjunt	 de	
llenguatges	suportats.	En	un	primer	moment	es	va	plantejar	fer-ho	amb	JAVASCRIPT,	ja	que	per	
aquest	llenguatge	les	API	aportaven	una	configuració	molt	senzilla.	Finalment	la	pràctica	no	s’ha	
realitzat	amb	JAVASCRIPT	sinó	que	s’ha	optat	per	utilitzar	el	llenguatge	PHP	per	a	la	integració	de	
les	 pàgines	 web	 juntament	 amb	 el	 dispositiu,	 aquesta	 decisió	 va	 ser	 extreta	 de	 4	 factors	
significatius:	
	

1- La	majoria	d’API	tenen	la	seva	documentació	amb	llenguatges	com	JAVASCRIPT	o	PHP,	tot	
i	 que	 la	 configuració	 amb	 JAVASCRIPT	 és	més	 senzilla,	 aquest	 llenguatge	 plantejà	 un	
problema	 de	 seguretat.	 JAVASCRIPT	 s’executa	 a	 la	 part	 del	 client	 i	 es	 fàcilment	
modificable,	inclús	es	pot	arribar	a	injectar	codi	a	través	de	JAVASCRIPT;	degut	a	la	finalitat	
de	 les	 peticions	 a	 API	 (guardar	 dades	 d’usuari)	 es	 va	 decidir	 no	 utilitzar	 JAVASCRIPT	
perquè	les	dades	retornades	per	les	API	van	al	client	i	és	el	client	qui	finalment	enviarà	les	
dades	 al	 servidor	 per	 a	 la	 seva	 recopil·lació.	 D’aquesta	 manera	 s’optava	 per	 establir	
connexions	 més	 segures	 amb	 les	 API	 i	 millorar	 la	 seguretat	 de	 l’aplicació	 de	 LOGIN	
utilitzant	el	llenguatge	PHP,	aquest	llenguatge	també	es	troba	suportat	per	la	gran	majoria	
d’API	i	tot	el	codi	PHP	és	sempre	executat	a	la	part	del	servidor,	aleshores	una	cridada	a	
les	API	retornant	valors	per	emmagatzemar	difícilment	serà	manipulable.		Per	altra	banda,	
com	ja	s’ha	comentat,	el	llenguatge	PHP	és	suportat	per	la	majoria	d’API.	Si	per	qualsevol	
motiu	és	volgués	fer	ús	d’altres	API’s	per	fer	LOGIN,	el	llenguatge	PHP	no	plantejaria	cap	
inconvenient,	 ja	 que	 les	 pàgines	 com	 LINKEDIN	 o	 INSTAGRAM	 també	 tenen	 la	
documentació	per	poder	fer	LOGIN	a	través	del	llenguatge	PHP.		
	
Aquesta	decisió	sobre	la	utilització	del	llenguatge	PHP	té	com	a	inconvenient	la	càrrega	
del	sistema,	 ja	que	tot	el	codi	PHP	és	executat	a	 la	part	del	servidor	 i	no	del	client.	Al	
tractar-se	 d’una	 plana	 web	 senzilla	 s’ha	 pogut	 comprovar	 com	 aquesta	 carrega	 del	
sistema	no	altera	el	 rendiment	 final,	 arribant	 a	 suportar	més	d’un	 total	 de	50	usuaris	
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connectats	(Aquesta	prova	s’ha	realitzat	a	un	bar,	tenint	a	una	hora	concreta	52	usuaris	
connectats	a	la	xarxa).	

	
2- Fàcil	accés	a	les	dades	de	las	base	de	dades	generada	amb	el	llenguatge	MYSQL:	PHP	és	

un	llenguatge	molt	senzill	i	adaptable	per	integrar	peticions	a	base	de	dades.	Degut	a	la	
necessitat	d’emmagatzemar	informació	a	base	de	dades	i	la	seva	continua	utilització	d’ella	
a	la	interacció	de	la	plana	web	ha	estat	necessari	i	requisit	indispensable	que	el	llenguatge	
suportés	accés	a	base	de	dades.		
	

3- Execució	 de	 codi	 .sh	 a	 través	 de	 PHP:	 El	 llenguatge	 amb	 PHP	 permet	 l’execució	 de	
sentències	de	 Sistema	Operatiu.	 En	el	 cas	d’aquest	 treball	 es	necessària	 l’execució	de	
sentencies	 IPTABLES	 per	 al	 funcionament	 del	 proveïdor	 d’accés	 WI-FI.	 Aquestes	 són	
cridades	des	de	la	plana	web;	utilitzant	PHP	es	permet	la	seva	execució.	

	
4- S’ha	 utilitzat	 el	 software	 COMPOSER	 per	 el	 repositori	 de	 les	 llibreries	 utilitzades	 per	

l’accés	 a	 les	 API	 de	 TWITTER	 i	 FACEBOOK,	 tal	 com	 s’indica	 a	 la	 documentació	 oficial	
COMPOSER	és	una	eina	de	gestió	basada	amb	PHP.	Aquest	software	és	recomanat	per	les	
API	per	poder	obtenir	les	llibreries	utilitzades	i	necessàries	per	poder	fer	les	peticions	a	
les	API’s.	

	
A	part	del	llenguatge	PHP	s’ha	utilitzat	HTML	i	CSS	per	fer	les	planes	web.	
	

6.1. Login	
	

Per	a	la	pàgina	web	de	LOGIN	a	la	part	de	FRONTEND	s’ha	utilitzat	HTML	i	CSS	per	fer	una	
pàgina	 agradable	 pels	 usuaris	 que	 intentin	 accedir	 a	 internet.	 Aquesta	 pàgina	 s’ha	
implementat	juntament	amb	el	FRAMEWORK	BOOTSTRAP,	el	qual	ha	estat	de	gran	ajuda	per	
a	 la	 creació	 d’una	 plana	 web	 adaptable	 a	 les	 diferents	 dimensions	 de	 pantalla	 (web	
responsive).	
	
A	la	part	de	BACKEND	s’ha	utilitzar	el	software	COMPOSER	per	descarregar	les	llibreries	de	
TWITTER	i	FACEBOOK,	per	poder	fer	peticions	a	les	API’s.	Per	fer	la	instal·lació	i	descàrrega	de	
les	llibreries	he	documentat	un	procés	a	part,	on	s’especifica	com	s’ha	dut	a	terme	apartat	
X.X	de	l’annexa	de	configuració.	Tant	el	LOGIN	de	TWITTER	com	el	de	FACEBOOK	funcionen	
de	manera	molt	similar,	a	continuació	es	detalla	de	manera	generalitzada	per	a	les	dues	API	
com	s’ha	fet	el	procés.	
	

1- Abans	 de	 procedir	 a	 la	 utilització	 d’una	 API	 necessites	 crear	 un	 compte	 de	
desenvolupador	 a	 l’API	 que	 vols	 utilitzar,	 a	 través	 de	 les	web’s	 de	 FACEBOOK[12]	 i	
TWITTER[13].	Creat	el	compte	s’ha	de	declarar	l’aplicació	que	vols	dur	a	terme,	en	el	
cas	d’aquest	treball	el	que	s’ha	creat	tant		a	l’apartat	de	FACEBOOK	com	TWITTER	és	
una	aplicació	amb	peticions	de	LOGIN	i	sol·licitud	de	dades	públiques	(aquest	es	el	
format	generalitzat	de	l’aplicació,	cada	API	sol·licita	la	configuració	de	l’aplicació	de	
manera	diferent,	però	el	format	a	seguir	és	el	que	s’ha	comentat).	
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*Normalment	quan	es	vol	crear	una	aplicació	amb	autenticació	per	a	LOGIN,	les	API	
solen	anomenar	autenticació	Oauth.		
	

2- Una	 vegada	 creat	 el	 compte	 i	 l’aplicació	 cal	 tenir	 clar	 que	 les	 API	 sol·liciten	 dues	
pàgines	de	URL.	La	primera	plana	que	sol·liciten	és	la	pàgina	de	LOGIN,	a	aquesta	plana	
s’ha	 de	 configurar	 les	 credencials	 de	 l’aplicació	 que	 prèviament	 s’ha	 creat	 i	 la	
redirecció	 al	 portal	 de	 LOGIN	 de	 FACEBOOK	 o	 TWITTER.	 La	 segona	 pàgina	 és	
l’anomenada	CALLBACK,	és	 la	pàgina	 la	qual	 serà	 retornada	per	 l’aplicació	de	 l’API	
quan	un	usuari	ha	posat	les	credencials	correctes	a	la	pàgina	que	sol·licita	el	LOGIN,	
quan	un	usuari	ha	fet	LOGIN	aquest	és	redirigit	a	l’execució	de	la	pàgina	de	CALLBACK;	
és	aquí	on	s’ha	d’especificar	el	comportament	que	es	vol	després	que	l’usuari	ha	fet	
LOGIN.	Per	altra	banda,	també	cal	detallar	que	quan	l’API	fa	la	redirecció	al	CALLBACK	
del	servidor	s’envia	un	codi	anomenat	TOKEN;	aquest	és	el	codi	que	identifica	l’usuari	
que	 ha	 fet	 LOGIN	 i	 és	 el	 TOKEN	 que	 es	 necessita	 per	 fer	 la	 petició	 de	 les	 dades	
públiques	de	l’usuari.		

	
Per	altra	banda	també	s’ha	fet	un	LOGIN	amb	usuari	i	contrasenya	locals.	Aquest	LOGIN	està	
pensat	per	aquella	gent	que	no	tingui	xarxes	socials	i	per	tant	no	pugui	fer	LOGIN	amb	les	API;	
si	 és	 el	 cas	 existeix	 un	 LOGIN	 local	 on	 l’usuari	 i	 la	 contrasenya	 són	 proporcionats	 per	
l’administrador	o	propietari	del	dispositiu.	Aquest	LOGIN	s’ha	configurat	utilitzant	una	funció	
de	HASH	per	a	la	comprovació	de	l’usuari	i	contrasenya;	a	més	amb	efectes	de	seguretat	s’ha	
intentat	protegir	d’atacs	d’injecció	de	codi	utilitzant	funcions	que	proporciona	PHP	per	tal	
efecte,	la	funció	és	“htmlspecialchars”	i	es	pot	trobar	la	informació	de	què	fa	i	perquè	s’utilitza	
a	 la	 documentació	 oficial	 de	 PHP[14].	 Per	 altre	 banda	 la	 contrasenya	 de	 l’usuari	 no	
s’emmagatzemava	a	base	de	dades	per	a	la	comprovació	sinó	que	es	fa	una	funció	de	HASH	
ajuntant	 la	contrasenya	 i	el	e-mail	de	 l’usuari,	aquest	valor	que	retorna	el	HASH	és	el	que	
s’emmagatzema	a	base	de	dades	i	es	fa	la	comprovació.		

	
6.2. Pàgina	administrativa	

	
Per	dur	a	terme	el	portal	administratiu	s’ha	fet	utilitzant	les	mateixes	passes	que	el	punt	3.1.	
A	 la	part	de	FRONTEND	s’ha	utilitzat	HTML,	CSS	 i	el	 FRAMWORK	de	BOOTSTRAP.	Per	a	 la	
realització	de	les	gràfiques	s’ha	utilitzant	HIGHCHARTS	aquest	és	un	FRAMEWORK	disponible	
de	 forma	 gratuïta	 i	 es	 poden	 utilitzar	 una	multitud	 de	 gràfiques,	 com	 a	 codi	 font	 utilitza	
JAVASCRIPT	 per	 a	 la	 seva	 execució.	 És	 un	 codi	molt	 senzill	 d’utilitzar	 ja	 que	 l’única	 cosa	
principal	que	necessites	són	les	dades	que	ha	de	mostrar	el	gràfic.	Aquestes	dades	s’han	de	
recopil·lar	i	passar	a	la	funció	de	JAVASCRIPT	que	executa	HIGHCHARTS	a	través	de	format	
STRING.	Per	la	qual	cosa	a	la	pràctica	s’obtenen	les	dades	emmagatzemades	a	base	de	dades	
a	través	d’una	consulta	MYSQL	executada	des	de	PHP;	la	resposta	a	aquesta	consulta	és	un	
STRING	que	es	passa	com	a	variable	al	codi	JAVASCRIPT	que	es	mostrarà	a	la	part	del	client.	
Per	 a	més	 informació	 de	 com	 s’utilitza	 es	 pot	 visitar	 la	 seva	 plana	web[15]	 on	 es	mostren	
demostracions	de	la	configuració	i	utilització.		
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A	la	part	de	BACKEND	aquesta	web	ha	estat	muntada	a	un	directori	separat	de	la	plana	de	
LOGIN,	ja	que	permet	accedir	a	dades	i	estadístiques	que	han	de	ser	privades	tan	sols	per	
l’usuari	 propietari	 del	 producte.	 Per	 això	 amb	 directives	 d’APACHE	 s’ha	 creat	 un	 procés	
d’autenticació	per	a	l’accés	a	aquest	directori,	el	procés	d’instal·lació	i	configuració	d’APACHE	
es	pot	trobar	documentat		al	document	annex	de	configuració	a	l’apartat	X.X.		
Per	altre	banda	també	s’ha	creat	un	apartat	a	 la	web	on	dona	 l’opció	d’enviar	e-mails	als	
usuaris	 clients	 que	 han	 quedat	 enregistrats	 a	 la	 base	 de	 dades.	 Aquest	 apartat	 s’ha	 fet	
utilitzant	l’eina	de	software	COMPOSER.	S’ha	instal·lat	la	llibreria	PHPMAILER	la	qual	permet	
utilitzar	unes	funcions	de	PHP	per	generar	un	servei	de	correu	client,	per	a	la	configuració	del	
codi	 d’execució	 tant	 sols	 s’han	 de	 seguir	 les	 passes	 que	 proposa	 la	 pàgina	 oficial	 de	
PHPMAILER[16]	 i	 anar	 adaptant	 la	 configuració	 que	 es	 vol.	 Entre	 les	 principals	 accions	 cal	
destacar	que	es	necessita	un	correu	que	serà	a	través	del	qual	s’enviaran	tots	el	correus	de	
publicitat,	 aquest	 correu	necessita	 tenir	 habilitada	 l’opció	de	 seguretat	per	què	pugui	 ser	
executat	 el	 client	 de	 correu	 des	 de	 qualsevol	 aplicació.	 Finalment	 després	 de	 configurar	
l’usuari	de	correu	que	enviarà	els	missatges	també	es	necessita	indicar	els	destinataris	i	el	cos	
del	missatge.		

	
Prèviament	a	la	instal·lació	d’aquesta	llibreria	es	va	plantejar	la	possibilitat	d’implementar	un	
servei	de	correus	servidor,	però	al	tractar-se	d’un	dispositiu	tant	senzill	i	tenint	amb	compte	
les	funcionalitats	que	s’havien	de	suportar	es	va	optar	per	aquesta	opció	més	senzilla,	fàcil	i	
molt	menys	costosa,	la	qual	actua	com	a	client	de	correu.	
	
El	codi	que	s’ha	generat	resultant	es	el	següent:	
	



	 39	

	
	
Tal	com	es	pot	observar	a	la	imatge	la	primera	passa	és	configurar	el	gestor	client	de	correu,	
especificant	l’usuari	i	contrasenya	de	correu;	el	tipus	de	correu	i	a	través	del	protocol	que	es	
viatge	(TLS).	Finalment	es	selecciona	l’usuari	que	enviarà	el	correu	amb	el	nom	que	apareixerà	
als	 correus	 destinataris,	 en	 aquest	 cas	 (WIRELESS),	 s’afegeixen	 les	 adreces	 amb	 la	 funció	
addAddress	i	finalment	s’envia.	
	
Una	altra	 funcionalitat	oferta	a	 la	pàgina	administrativa	és	un	exportador	de	 les	bases	de	
dades	a	Excel,	aquest	apartat	fa	que	qualsevol	de	les	3	taules	de	la	base	de	dades	pugui	ser	
exportada	en	format	.XSL	per	què	l’usuari	propietari	del	dispositiu	tingui	una	facilitat	extra	
per	fer	l’ús	que	en	vulgui	de	les	dades.	L’exportació	es	fa	en	format	.	XSL	ja	que	és	un	format	
que	 qualsevol	 paquet	 office	 pot	 obrir,	 d’aquesta	 manera	 es	 garanteix	 que	 qualsevol	
propietari	 del	 producte	 pugui	 tenir	 les	 dades	 disponibles	 en	 qualsevol	 moment,	
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independentment	del	sistema	que	utilitzi	per	a	la	visualització,	sempre	i	quan	el	client	tingui	
instal·lat	un	programa	que	suporti	.	XSL	(la	majoria	de	paquets	més	utilitzats	pels	usuaris	de	
dispositius	electrònics	suporten	aquest	format).	A	través	de	PHP	i	utilitzant	consultes	a	base	
de	dades	s’aconsegueix	fer	l’exportació	a	format	.	XSL.	Per	a	l’exportació	de	base	de	dades	a	
format	 .	 XSL	 a	 través	 del	 llenguatge	 PHP	 he	 utilitzat	 el	 codi	 proposat	 a	 través	 d’aquest	
comentari	públic	a	STACK	OVERFLOW[17].	

	
Amb	aquesta	base	he	modificat	el	codi	per	poder	ser	utilitzar	per	proporcionar	l’exportació	
de	la	base	de	dades	que	s’ha	creat	prèviament,	acabades	les	modificacions	el	codi	resultant	
ha	estat	el	següent:	
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De	tal	manera	que	a	través	d’un	POST	fet	amb	PHP	s’agafa	el	valor	de	la	taula	que	s’ha	
seleccionat	amb	el	botó	de	la	pagina	web	per	així	saber	quina	taula	exportar;	una	vegada	fet	
es	fa	una	consulta	que	retorna	tota	la	informació	de	la	taula.	Aquesta	informació	es	
concatenada	amb	“;”	que	es	la	separació	entre	valors	de	columnes	que	estableix	EXCEL.	
Finalment,	després	de	concatenar,	és	descarrega	de	la	web	amb	format	CSV.		
	
Finalment	 a	 la	web	 també	 s’ofereix	 la	 possibilitat	 a	 l’administrador	 de	 crear	 usuaris	 amb	
autenticació	local,	per	fer	la	creació	d’un	usuari	tan	sols	fa	falta	informació	sobre	l’usuari	com	
son	els	camps	(nom,	e-mail,	sexe,	edat	i	contrasenya).	Cal	dir	que	la	contrasenya	de	l’usuari	
mai	s’emmagatzema	a	base	de	dades,	sinó	que	abans	d’emmagatzemar	l’usuari	creat	a	base	
de	dades,	es	fa	una	funció	de	HASH	utilitzant	el	e-mail	i	contrasenya	de	l’usuari,	aquest	HASH	
retornat	és	el	valor	que	s’emmagatzema.	

	
6.3. Proveïdor	d’accés	Wi-Fi	

	
Per	al	proveïdor	d’accés	WIFI	a	aquest	treball	de	fi	de	grau	es	varen	plantejar	dues	opcions	
distintes:	
	

1. La	primera	que	es	va	plantejar	va	ser	 la	de	crear	una	pàgina	web	de	LOGIN	amb	la	
pàgina	administrativa	a	un	servidor	extern,	i	utilitzar	el	Firewall	del	qual	disposes	el	
client	per	proporcionar	accés	a	la	xarxa;	aleshores	el	LOGIN	el	que	hauria	d’haver	fet	
és	enviar	una	petició	d’accés	el	FIREWALL	del	propietari	que	volgués	un	portal	captiu.	
D’aquesta	manera	el	procés	quedaria	així:	
	

a. L’usuari	és	redirigit	al	servidor	extern	on	hi	ha	la	pàgina	de	LOGIN.		
b. Quan	l’usuari	ha	fet	LOGIN,	aquest	retorna	la	petició	al	FIREWALL	del	client	per	

donar	accés	a	internet.	
	

Aquest	procés	presentava	dos	problemes	que	varen	ser	decisius	per	no	elegir	aquesta	
opció.		
	

a. Cada	client	pot	tenir	diferent	FIREWALL	i	les	peticions	que	s’han	d’enviar	per	a	
donar	accés	a	un	client	a	través	del	FIREWALL	poden	ser	molt	diverses,	això	
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implica	l’adaptació	de	les	peticions	pel	FIRWALL	que	utilitzi	el	client	que	vulgui	
la	pàgina	captiva	i	no	existeix	un	estàndard	per	a	les	peticions.		

b. No	tots	els	clients	tenen	FIREWALL	o	un	software	instal·lat	per	poder	donar	
l’opció	d’accés	 a	WIFI,	 normalment	els	 locals	petits	 com	bars,	 restaurants	 i	
altre	no	tenen	cap	tipus	de	software	instal·lat	sinó	que	senzillament	tenen	un	
router	bàsic	el	qual	ofereix	accés	a	WIFI	i	no	suporta	una	pàgina	de	LOGIN.		

	
2. Investigant	 va	 sorgir	 la	 idea	 de	muntar	 el	 portal	 captiu	 damunt	 una	RASBERRY	 PI,	

aquesta	 va	 ser	 la	 idea	 que	més	 beneficis	 aportava,	 entre	 els	 quals	 destaquen	 un	
conjunt	d’avantatges:	

	
• Amb	l’ús	de	la	RASBERRY	PI	es	podia	oferir	un	producte	per	a	la	venda.	
• És	proporciona	un	producte	estàndard,	el	qual	és	apte	amb	qualsevol	proveïdor	

ISP	i	no	s’ha	de	fer	cap	configuració	extra.	
• Sovint	les	empreses	no	volen	que	un	extern	tingui	accés	al	FIREWALL	de	l’empresa,	

podent	modificar-lo	i	afegir	punts	vulnerables	a	la	xarxa	de	l’empresa,	d’aquesta	
manera	s’independitza	el	producte	del	FIREWALL	de	l’empresa.	

• Aporta	una	millora	per	a	la	venda,	ja	que	els	locals	petits	com	bars	i	restaurants	
comentats	 anteriorment,	 que	 no	 disposen	 de	 FIREWALL	 o	 software	 per	 poder	
proveir	d’accés	WIFI	amb	una	pagina	de	LOGIN,	ara	amb	la	RASBERRY	disposen	
d’un	producte	final	complet,	el	qual	sí	que	pot	oferir	aquest	servei.		

• El	preu	de	la	RASBERRY	no	és	costós,	41€	PVP.	
• Una	 vegada	 muntada,	 la	 configuració	 és	 senzilla	 i	 fàcil	 d’exportar	 a	 altres	

RASBERRY	del	mateix	model	sense	tenir	la	necessitat	de	fer	cap	configuració	extra.	
És	suficient	amb	fer	una	clonació	de	la	targeta	Micro	SD.		

	
Finalment	i	com	s’ha	comentat	anteriorment	es	va	optar	per	la	RASBERRY	PI	3	MODEL	B	que	
és	la	darrera	que	ha	sortit	al	marcat,	la	qual	incorpora	una	targeta	integrada	de	xarxa	WIFI	i	
proporciona	unes	millores	HARDWARE	interessant	respecte	a	la	versió	anterior.	El	conjunt	de	
característiques	que	ofereix	aquest	producte	són	més	que	suficients	per	la	configuració	que	
es	requereix.	
	

• Característiques[18]	
	

o Processador:	
§ Chipset	Broadcom	BCM2387.	
§ 1,2	GHz	de	quatre	nuclis	ARM	Cortex-A53	

o GPU	
§ Dual	 Core	 VideoCore	 IV	 ®	 Multimèdia	 Co-processador.	 Proporciona	

Open	GL	ES	2.0,	OpenVG	accelerat	per	hardware,	i	1080p30	H.264	d’alt	
perfil	de	codificació.	

§ Capacitat	de	1	Gpixel	/	s,	1.5Gtexel	/	s	o	24	GFLOPs	amb	el	filtrat	de	
textures	i	la	infraestructura	DMA	



	 43	

o RAM:	1GB	LPDDR2.	
o Connectivitat	

§ Ethernet	socket	Ethernet	10/100	BaseT	
§ 802.11	b	/	g	/	n	LAN	sense	fil	i	Bluetooth	4.1	(Clàssic	Bluetooth	i	LE)	

o Sortida	de	vídeo	
§ HDMI	rev	1.3	y	1.4	
§ RCA	compost	(PAL	i	NTSC)	

o Sortida	de	so	
§ jack	de	3,5	mm	de	sortida	de	so,	HDMI	
§ USB	4	x	Connector	USB	2.0	

o Connector	GPIO	
§ Proporcionar	 27	 pins	 GPIO,	 així	 como	 3,3	 V,	 +5	 V	 i	 GND	 línies	 de	

subministrament	
o Connector	de	la	càmera	de	15	pins	càmera	MIPI	interfície	en	sèrie	(CSI-2)	
o Pantalla	de	visualització	Connector	de	la	interfície	de	sèrie	(DSI)	Connector	de	

15	vies	plana	flex	cable	amb	dos	carrils	de	dades	i	un	carril	de	rellotge.	
o Ranura	de	targeta	de	memòria	Micro	SDIO	

	
Es	pot	comprovar	com	el	consum	de	CPU,	Memòria	volàtil	i	capacitat	d’emmagatzematge	SD	
és	mes	que	suficient.	
	

	
	

*A	 la	 imatge	 superior	 es	 pot	 veure	 com	 l’ús	 de	 la	 memòria	 RAM	 és	 d’un	 70%	
(668188*100/947748)	i	que	l’ús	de	la	CPU	és	molt	baix	no	arriba	a	un	1%.	
*Aquesta	fotografia	va	ser	agafada	quan	hi	havia	5	usuaris	amb	connexió	a	la	xarxa	a	
través	de	la	RASBERRY	PI.		

	
Després	 d’elegir	 el	 producte	 es	 va	 elegir	 el	 sistema	 operatiu	 RASBIAN,	 el	 qual	 és	 una	
distribució	 d’UNIX	 adaptada	 a	 la	 RASBERRY	 PI	 3	 MODEL	 B	 i	 és	 el	 sistema	 operatiu	 que	
recomana	 la	 RASBERRY	 a	 la	 seva	 pàgina	 oficial.	 Finalment	 aquest	 sistema	 operatiu	 es	 va	
configurar	amb	els	serveis	necessaris	per	a	la	seva	utilització	com	a	proveïdor	d’accés,	tal	i	
com	es	proporciona	a	l’annex	de	configuració.		
	
Per	poder	dur	a	 terme	 la	 redirecció	de	paquets	cap	al	portal	de	LOGIN	 i	 concedir	accés	a	
internet	s’ha	utilitzat	un	software	lliure	que	ve	inclòs	dins	qualsevol	distribució	UNIX.	Aquest	
software	és	anomenat	IPTABLES,	amb	aquest	servei	es	permet	crear	un	FIREWALL	i	depenent	
de	les	regles	que	s’apliquen	es	permet	o	denega	l’accés.	
	
Les	comandes	IPTABLES	utilitzades	per	gestionar	el	tràfic	del	portal	captiu	són:	
	

• Per	permetre	accés	a	internet	i	redirigir	el	tràfic	s’ha	utilitzat	les	següents	comandes:	
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o iptables	 -t	 nat	 -A	 PREROUTING	 -i	 wlan0	 -p	 tcp	 -j	 DNAT	 --to-destination	

10.10.10.254:8000	
o iptables	-t	nat	-A	POSTROUTING	-j	MASQUERADE	

	
La	primera	sentència	redirigeix	tot	el	tràfic	provinent	de	la	wlan0	és	a	dir,	el	WIFI,	a	la	
IP	10.10.10.254:8000,	 la	qual	 és	 la	 ruta	on	 s’allotja	 la	pàgina	de	 LOGIN.	 La	 segona	
sentència	el	que	fa	és	emmascarar	els	paquets	per	permetre	redirigir	des	de	la	xarxa	
interna	a	la	xarxa	externa	i	viceversa	(fa	la	funció	de	NAT).	
	

• Quan	 l’usuari	 ha	 entrat	 a	 la	 pàgina	 per	 poder	 fer	 LOGIN	 es	 concedeixen	 2	minuts	
d’accés	 a	 la	 xarxa	 per	 poder	 fer	 l’accés	 a	 LOGIN,	 això	 es	 permet	 a	 través	 de	 les	
següents	sentències:	
	

o iptables	-t	nat	-I	PREROUTING	-p	tcp	-s	$1	-m	mac	--mac-source	$2	-m	time	--
timestart	$3	--timestop	$4	-j	ACCEPT	

o iptables	-t	nat	-I	PREROUTING	-p	udp	-s	$1	-m	mac	--mac-source	$2	-m	time	--
timestart	$3	--timestop	$4	-j	ACCEPT	

	
Com	es	pot	comprovar	les	paraules	que	contenen	un	$	són	les	variables	que	es	passen	
a	través	de	l’script	quan	es	crida.	
	

o $1	conté	l’adreça	IP	del	client	que	vol	la	connexió.		
o $2	conté	la	MAC	del	client	extreta	de	la	taula	ARP	del	sistema	operatiu.	
o $3	i	$4	és	el	temps	el	qual	es	permet	la	connexió.		

	
• Finalment	quan	l’usuari	fa	LOGIN	i	aquest	és	correcte,	es	proporciona	accés	total	a	la	

xarxa.	Les	sentències	per	dur-ho	a	terme	són	les	següents:	
	

o iptables	-t	nat	-I	PREROUTING	-p	tcp	-s	$1	-m	mac	--mac-source	$2	-j	ACCEPT	
o iptables	-t	nat	-I	PREROUTING	-p	udp	-s	$1	-m	mac	--mac-source	$2	-j	ACCEPT	

	
Les	 variables	 $1	 i	 $2	 contenen	 els	mateixos	 valors	 que	 s’han	 comentat	 a	 l’apartat	
anterior.		

	
Per	dur	a	terme	l’execució	de	les	sentències	IPTABLES	s’han	muntat	3	arxius	amb	extensió	
.sh,	per	què	des	de	APACHE	es	pugui	cridar	a	l’execució	d’aquestes	sentències.	Prèviament	a	
la	 creació	 dels	 scripts	 on	 s’executen	 les	 sentències	 IPTABLES	 he	 hagut	 de	 llegir	 la	
documentació	 proporcionada	 a	 través	 de	 UNIX	 executant	 al	 terminal	 la	 sentencia	 “man	
iptables”	i	“man	iptables	extensions”,	amb	aquesta	documentació	es	pot	arribar	a	entendre	i	
crear	el	FIREWALL	comentat	anteriorment.		
	
La	resta	de	serveis	configurats	per	a	la	correcta	execució	i	integració	de	tots	els	serveis	en	un	
conjunt	estan	explicats	a	l’apartat	7	de	configuració.		 	
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7. Configuració	Proveïdor	d’accés	WI-FI	
	
Per	dur	a	terme	aquest	treball	de	fi	de	grau	ha	estat	necessària	la	instal·lació	i	configuració	de	
distints	 serveis	 al	 sistema	 operatiu	 RASBIAN	 de	 la	 RASBERRY	 PI,	 aquest	 serveis	 tenen	 com	 a	
finalitat	poder	oferir	el	proveïdor	d’accés	WIFI,	integrant	tots	els	serveis	ha	estat	possible	oferir	
el	producte	final	que	es	comenta	en	aquest	document.	Les	configuracions	que	s’han	dut	a	terme	
per	aquesta	guia	estan	redactades	per	dispositius	OS	X	ja	que	el	treball	s’ha	realitzat	amb	l’ajuda	
d’un	dispositiu	amb	aquest	sistema	operatiu.	
	

7.1. Muntatge	del	sistema	operatiu	
	

Per	fer	el	muntatge	del	sistema	operatiu	a	la	Rasberry	és	necessita	una	targeta	microSD	de	
una	quantitat	superior	o	igual	als	8GB	de	memòria	disponible	ja	que	és	la	recomanació	de	
tots	els	sistemes	operatius	muntats	sobre	Rasberry	PI.	

	
7.1.1. Formatat	de	la	targeta	
La	primera	passa	pel	muntatge	del	sistema	operatiu	sobre	la	Rasberry	PI	és	donar	format	
la	targeta	amb	extensió	exFAT,	ja	que	és	l’únic	format	acceptat	pel	sistema	operatiu	que	
s’ha	elegit.	Aquest	procés	s’ha	dut	a	terme	amb	l’opció	que	proporciona	OS	X	per	donar	
format	a	targetes,	l’aplicació	es	diu	Utilitats	de	Disc	i	ve	integrada	dins	els	dispositius	amb	
SO	OS	X.	

	
Per	donar	format	a	la	targeta	s’ha	d’anar	a	l’aplicació	comentada,	polsar	sobre	la	targeta	
que	es	vol	donar	format	i	una	vegada	fet	elegir	l’opció	d’esborrar,	dins	l’opció	esborrar	
s’ha	d’elegir	el	format	ExFat	i	com	a	esquema	el	Registre	d’inici	mestre,	tal	com	es	mostra	
a	la	imatge	següent.	
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Una	vegada	escollides	les	opcions	es	pitja	sobre	esborrar	per	donar	format	a	la	targeta,	
aquest	procés	tarda	aproximadament	menys	d’un	minut,	varia	en	funció	del	volum	amb	
GB	de	la	targeta.	

	
7.1.2. Muntatge	de	la	microSD	

	
Després	de	donar	 format	a	 la	 targeta	 s’ha	de	comprovar	on	es	munta	 la	 targeta	quan	
inserim	al	dispositiu;	per	fer	això	el	primer	pas	és	extreure	la	targeta	del	terminal,	una	
vegada		extreta	s’ha	d’obrir	un	terminal	i	executar	la	comanda	“df	-h”.	Aquesta	comanda	
permet	comprovar	quins	dispositius	es	troben	muntats	al	nostra	SO.	Aquest	procés	s’ha	
de	realitzar	amb	la	targeta	extreta	del	terminal	i	quan	la	targeta	es	troba		inserida	dins	el	
terminal,	així	es	pretén	saber	el	nom	del	directori	on	es	muntada	aquesta	targeta.		
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*A	la	imatge	superior	es	pot	comprovar	com	s’ha	executat	la	comanda	dues	vegades,	una	
amb	 targeta	 inserida	 i	 l’altra	 sense,	 com	 es	 veu	 al	 primer	 cop	 no	 apareix	 el	 directori	
/dev/disk2s1.	 Aquest	 directori	 és	 on	 es	 munta	 la	 targeta	 que	 hem	 inserit	 i	 serà	 on	
instal·larem	el	nostre	sistema	operatiu.	

	
7.1.3. Muntatge	del	SO	a	la	microSD.	

	
Amb	la	targeta	inserida	dins	el	dispositiu	i	muntada	s’ha	d’obrir	un	terminal	i	executar	les	
següents	comandes.	

	
• La	primera	ens	permetrà	desmuntar	la	targeta	microSD	del	nostre	dispositiu,	aquesta	

comanda	és:	diskutil	unmount	/dev/disk2s1.	
• Després	de	desmuntar	la	targeta	es	torna	a	executar	des	del	terminal	la	comanda	“df	

-h”	per	saber	el	nom	de	la	targeta	una	vegada	desmuntada.	En	el	nostre	cas	el	directori	
de	la	targeta	desmuntada	és	/dev/rdisk2.	

• Una	 vegada	 desmuntada	 executem	 la	 següent	 comanda	 per	 instal·lar	 el	 sistema	
operatiu:	 dd	 bs=1m	 if=Downloads/2016-05-27-raspbian-jessie.img	 of=/dev/rdisk2.	
Aquest	procés	pot	durar	un	temps	depenent	de	la	imatge	que	es	munta,	i	la	capacitat	
de	lectura/escriptura	de	la	targeta	microSD.	En	el	cas	d’aquesta	imatge	es	va	tardar	
un	temps	aproximat	de	8	minuts.		

	
A	 la	 segona	 comanda	 a	 executar	 prèviament	 s’ha	 d’haver	 descarregat	 una	 imatge	 del	
sistema	operatiu	que	es	vulgui	muntar;	en	aquest	cas	s’ha	descarregat	el	sistema	operatiu	
RASPBIAN	i	com	es	pot	comprovar	es	troba	dins	el	directori	de	descàrregues.		
	
Cal	dir	que	aquets	tres	comandaments	s’han	d’executar	amb	privilegis,	ja	que	per	defecte	
amb	un	usuari	normal	el	sistema	operatiu	OS	X	no	ho	permet.	Tal	vegada	serà	necessari	
introduir	prèviament	al	terminal	la	comanda	“sudo	su”	per	entrar	amb	mode	de	privilegis	
root.	

	
7.2. Configuració	de	Serveis	dins	el	SO.		
	
Una	vegada	tenim	el	sistema	operatiu	de	la	Rasberry	a	punt,	tan	sols	cal	introduir	la	targeta	
a	la	RASBERRY	i	arrencar	el	dispositiu;	d’aquesta	manera	esperem	un	temps	i	es	carregarà	el	
sistema	operatiu.	Una	vegada	 iniciat	es	demanarà	un	seguit	de	configuracions	com	teclat,	
hora	i	d’altres,	aquestes	passes	no	necessiten	cap	guia	per	a	la	seva	configuració.		
	
Una	vegada	s’ha	configurat	i	inicialitzat	cal	obrir	una	consola	amb	root	i	instal·lar	els	distints	
serveis	que	es	descriuen	a	continuació.		
	

7.2.1. Actualització	de	repositoris	i	sistema	
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Per	 actualitzar	 el	 sistema	 operatiu	 i	 el	 repositori	 d’aquest	 cal	 executar	 les	 següents	
comandes:	

• apt-get	update	
• apt-get	upgrade	

	
7.2.2. Servei	SSH	

	
Instal·lem	 el	 servei	 ssh	 per	 permetre	 establir	 una	 connexió	 remota	 des	 de	 qualsevols	
dispositiu	a	la	Rasberry.	La	instal·lació	es	fa	amb	la	comanda:	

	
• apt-get	install	ssh	

	
Una	vegada	instal·lat	el	servei	procedim	a	la	seva	configuració,	per	fer-ho	s’ha	d’editar	
l’arxiu	que	trobarem	a	/etc/ssh/sshd_config.	Dins	aquest	fitxer	hem	modificat	i	inserit	les	
següents	línies	de	configuració:	

	
o Port	333	
Tan	sols	permet	connexions	a	través	del	port	333,	aquesta	comanda	s’ha	fet	
per	motius	de	seguretat,	ja	que	típicament	les	connexions	ssh	es	munten	per	
defecte	al	port	22,	per	fer	que	no	fos	un	port	conegut	habilitem	les	connexions	
ssh	a	través	del	port	333.	Aquest	port	s’ha	escollit	de	manera	aleatòria.		

	
o LoginGraceTime	30	
Permetem	30	segons	per	intentar	el	login	a	través	de	ssh.		

	
o PermitRootLogin	no	
No	permet	l’accés	a	través	d’usuari	root.		

	
o AllowUsers	joan	
Tan	sols	permetem	l’accés	a	l’usuari	joan.	

	
Finalitzada	aquesta	configuració	reiniciem	el	servei	ssh	amb	la	comanda:	

	
• service	ssh	restart		

	
Finalment	 comprovem	 que	 tenim	 accés	 a	 la	 RASBERRY	 a	 través	 de	 qualsevol	 altre	
dispositiu	amb	connexió	SSH.		
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*A	partir	d’aquest	moment	totes	les	configuracions	dutes	a	terme	s’han	fet	a	través	d’una	
connexió	remota	per	a	una	millor	comoditat.		

	
7.2.3. Configuració	de	la	LAN.		

	
Per	a	la	configuració	de	la	xarxa	el	que	s’ha	fet	es	crear	dues	xarxes.	Una	és	la	que	
connecta	el	proveïdor	d’internet	 ISP,	 i	 l’altra	és	 la	xarxa	a	 la	qual	es	connecten	els	
clients	per	tenir	accés	a	internet.	La	configuració	de	la	interfície	que	va	connectada	al	
proveïdor	 ISP	 l’aprèn	 per	 DHCP	 i	 no	 s’ha	 hagut	 de	 procedir	 a	 fer	 cap	 tipus	 de	
configuració.	 Pel	 contrari	 per	 establir	 una	 xarxa	 d’accés	WIFI	 on	 es	 connectarà	 un	
client,	el	que	s’ha	fet	és	crear	un	HOTSPOT,	el	qual	proveeix	de	WIFI.		

	
7.2.3.1. Configuració	de	xarxa	estàtica	
El	primer	pas	és	fixar	una	IP	estàtica	a	la	interfície	la	qual	ofereix	accés	a	WIFI,	Cal	tenir	
clar	 i	 present	 que	 la	 IP	 que	 tingui	 aquesta	 interfície	 assignada	 ha	 de	 ser	 la	 porta	
d’enllaç	 dels	 clients.	 Per	 a	 la	 configuració	 el	 primer	 pas	 és	 executar	 la	 comanda	
“ifconfig”	al	terminal	per	detectar	quin	és	el	nom	que	proporciona	el	sistema	operatiu	
a	l’antena	WIFI	incorporada	a	la	RASBERRY	PI,	en	el	cas	de	las	RASBERRY	normalment	
du	el	nom	de	wlan0	per	a	l’antena	WIFI.		

	
Seguidament	s’ha	de	configurar	el	fitxer	/etc/network/interfaces;	dins	aquest	fitxer	
s’han	d’escriure	les	següents	sentències:	
	

allow-hotplug	wlan0	
iface	wlan0	inet	static	
address	10.10.10.254	
netmask	255.255.255.0	
network	10.10.10.0	
broadcast	10.10.10.255	

	
	
La	primera	sentència	indica	que	la	WLAN0	serà	utilitzada	com	a	HOTSPOT,	a	les	altres	
sentències	 tal	 com	 s’indica	 es	 declara	 una	 IP,	 la	màscara	 de	 la	 xarxa	 a	 la	 qual	 es	
connectaran	els	usuaris,	la	xarxa	i	la	IP	de	BROADCAST.	
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*Finalment	després	de	configurar	 la	xarxa	s’ha	de	 reiniciar	el	 servei	per	què	 tingui	
afecte.	Per	comprovar	que	ha	funcionat,	amb	la	comanda	“ifconfig”	hauríem	de	veure	
la	 IP	 assignada	 a	 la	 WLAN0,	 a	 la	 fotografia	 següent	 es	 mostra	 un	 exemple	 de	
comprovació.	

	

	
	

7.2.3.2. Configuració	de	HOTSPOT	
	

El	HOTSPOT	és	el	servei	amb	el	qual	es	crearà	una	xarxa	WIFI,	aquesta	xarxa	és	la	que	
serà	visible	pels	usuaris	i	allà	on	s’hauran	de	connectar	per	tenir	accés	a	INTERNET.	
Per	crear	el	HOTSPOT	s’ha	utilitzant	un	software	molt	senzill	i	poc	pesat	pel	sistema	
operatiu;	aquest	software	és	 lliure	i	un	dels	quals	recomana	UBUNTU	per	a	 la	seva	
utilització.	 Aquest	 servei	 s’ha	 instal·lat	 mitjançant	 la	 comanda	 “apt-get	 install	
hostapd”.	 La	 configuració	 es	 va	 fer	 seguint	 alguns	 dels	 passos	 aportats	 per	 la	
comunitat	d’ubuntu	help[19].		
	
Després	d’instal·lar	el	servei	s’ha	de	configurar	perquè	es	creï	una	xarxa	WIFI,	per	a	tal	
cas	cal	configurar	l’arxiu	/etc/hostapd/hostapd.conf	i	copiar	la	següent	configuració,	
deixant	el	document	tant	sols	amb	la	configuració	que	es	proporciona	aquí.	
	

interface=wlan0	
driver=nl80211	
ssid=WIRELESS	
hw_mode=g	
channel=6	
ieee80211n=1	
wmm_enabled=1	
ht_capab=[HT40][SHORT-GI-20][DSSS_CCK-40]	
macaddr_acl=0	
ignore_broadcast_ssid=0	

	 	
Aquesta	WIFI	com	es	pot	comprovar	a	la	configuració	oferirà	xarxa	a	través	del	canal	
6,	la	interfície	per	la	qual	s’oferirà	el	WIFI	és	la	wlan0	i	aquesta	serà	visible	pels	usuaris	
amb	el	nom	de	WIRELESS.	
	
*Un	detall	 important	 i	on	vaig	tenir	problemes	va	ser	a	 l’hora	d’obtenir	el	nom	del	
driver	que	utilitza	l’antena	WIFI	de	la	RASBERRY	PI	2	MODEL	B,	aquest	driver	el	vaig	
poder	aconseguir	a	través	de	la	pàgina	oficial	de	RASBERRY[20].		
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Seguidament	 s’ha	 d’indicar	 al	 fitxer	 /etc/default/hostapd	 que	 la	 configuració	 del	
servei	 hostapd	 es	 troba	 a	 l’arxiu	 /etc/hostapd/hostapd.conf,	 indicant	 la	 comanda	
següent	al	fitxer	indicat.		
	
DAEMON_CONF=”/etc/hostapd/hostapd.conf”	
	
Finalment	per	comprovar	que	el	servei	funciona	s’ha	d’executar	la	següent	comanda	
per	iniciar	el	servei:	nohup	/usr/sbin/hostapd	/etc/hostapd/hostapd.conf	&	.	S’utilitza	
&	per	executar	la	comanda	a	segon	pla	i	poder	fer	altres	funcions	mentre	el	servei	es	
troba	arrencat;	 la	paraula	nohup	fa	que	 l’output	de	sortida	que	genera	el	servei	el	
guardi	a	un	fitxer	que	anomena	nohup.	Finalment	es	pot	comprovar	que	apareix	una	
nova	xarxa	WIFI	anomenada	WIRELESS.	
	

	
	
*Aquesta	WIFI	s’ha	configurat	sense	contrasenya	ja	que	es	necessita	accés	gratuït	per	
què	els	usuaris	es	connectin	i	puguin	fer	LOGIN.		

	
7.2.3.3. Configuració	de	servei	DHCP	

	
Per	proveir	de	IP	a	qualsevol	client	que	es	connecta	a	la	xarxa	és	necessita	un	servei	
de	DHCP;	els	sistemes	operatius	amb	distribució	UNIX	tenen	un	software	al	repositori	
per	a	 la	 instal·lació	d’un	servei	DHCP.	En	 tal	cas	el	que	s’ha	 fet	és	 instal·lar	aquest	
servei	i	així	poder	fer	una	configuració	per	a	l’ús	de	DHCP.		
El	servei	que	s’ha	instal·lat	és	isc-dhcp-server,	s’ha	decidit	per	aquest	servei	ja	que	és	
el	servei	més	utilitzat	per	DHCP	i	a	la	web	oficial	de	Linux.org[21]	apareix	com	poder	
realitzar	la	configuració	d’una	manera	senzilla.	La	comanda	utilitzada	per	a	instal·lar	
ha	estat	“apt-get	install	isc-dhcp-server”.		
	
Seguidament	s’ha	de	configurar	l’arxiu	/etc/dhcp/dhcpd.conf	on	és	configuren	les	IP	
les	quals	podrà	proveir	aquest	servei.	Les	comandes	a	afegir	són	les	següents:	
	

subnet	10.10.10.0	netmask	255.255.255.0	{	
range	10.10.10.10	10.10.10.240;	
option	broadcast-address	10.10.10.255;	
option	routers	10.10.10.254;	
default-lease-time	600;	
max-lease-time	7200;	
option	domain-name	“local”;	
option	domain-name-servers	8.8.8.8	8.8.4.4;	
}	
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A	 la	 configuració	 s’ha	 decidit	 per	 proporcionar	 IP	 de	 dins	 la	 xarxa	 10.10.10.0/24,	
d’aquestes	 tan	 sols	 posem	 com	 a	 disponibles	 les	 compreses	 entre	 10.10.10.10	 i	
10.10.10.240.	Per	altra	banda	també	es	configura	la	porta	d’enllaç	(la	qual	recordem	
que	és	la	IP	assignada	a	la	interfície	WLAN0),	i	finalment	com	a	DNS	posem	els	que	
proporciona	google,	ja	que	sense	DNS	l’usuari	n’hauria	de	posar	de	manera	manual	si	
volgués	tenir	accés	a	la	resolució	de	noms	com	per	exemple	web.		
	
A	 continuació	 i	 per	 acabar	 de	 configurar	 el	 servei	 DHCP	 s’ha	 d’editar	 l’arxiu	
/etc/default/isc-dhcp-server	per	definir	a	través	de	quina	interfície	ha	d’oferir	les	IP	
que	hem	configurat	prèviament.	Per	això	el	que	s’ha	de	fer	es	des-comentar	la	línia	
que	posa	INTERFACES	i	escriure:	
	
	 	 INTERFACES=”wlan0”	
	
Així	s’indica	que	el	nostre	servei	DHCP	proveirà	IP’s	a	través	de	la	interfície	wlan0.	
	
*Per	acabar	cal	recordar	que	s’ha	de	reiniciar	el	servei	amb	la	comanda	“service	isc-
dhcp-server	 restart	 o	 bé	 /etc/init.d/isc-dhcp-server	 restart”.	 En	 aquest	 cas	 per	
comprovar	que	funció	si	intentam	conectar-nos	a	la	xarxa	WIRELESS	creada	a	l’apartat	
anterior	 ens	 hauria	 de	 proporcionar	 IP;	 aquest	 es	 pot	 veure	 fent	 un	 “ipconfig”	 a	
Windows	o	 “ifconfig”	 a	Unix	 i	 comprovar	 que	 s’ha	 assignat	 una	 IP	 de	dins	 el	 rang	
configurat	al	dhcp.		

	
7.2.4. Instal·lació	dels	serveis	PHP5	

	
Per	 poder	 utilitzar	 les	 aplicacions	 web	 tant	 de	 LOGIN	 (incloent	 peticions	 a	 API)	 com	
d’ADMINISTRACIÓ	les	quals	han	estat	creades	a	través	de	PHP5	s’ha	hagut	d’instal·lar	un	
conjunt	de	serveis	PHP5	els	quals	s’han	d’instal·lar	amb	la	següent	comanda:	
	 	

apt-get	install	php5	php5-gd	php5-intl	php5-xsl	php5-curl	php5-mysql	php-mysqli	
	
Amb	aquesta	comanda	s’instal·len	diversos	serveis	de	PHP.	Com	a	punt	a	tenir	en	compte	
és	que	les	API	de	FACEBOOK	i	TWITTER	només	accepten	la	versió	de	PHP5,	actualment	
existeix	una	versió	de	repositori	més	actualitzada	que	és	PHP7.	Aquesta	versió	no	funciona	
amb	les	peticions	a	API	i	alguns	sistemes	operatius	amb	distribució	UNIX	per	a	RASBERRY	
tant	 sols	 tenen	 configuració	per	PHP7,	per	 aquest	motiu	 s’ha	de	 tenir	 amb	 compte	el	
sistema	operatiu	 que	 s’instal·la.	 En	 un	 primer	moment	 aquesta	 pràctica	 de	 TFG	 es	 va	
muntar	damunt	el	 sistema	operatiu	UBUNTU-MATE	però,	aquest	 tan	sols	acceptava	 la	
versió	7	de	PHP	tant	de	repositori	com	descarregada	com	a	paquet.	Si	s’intentava	compilar	
la	versió	5	no	anava	bé,	pel	que	es	va	decidir	a	utilitzar	el	sistema	operatiu	RASBIAN	el	
qual,	si	que	suporta	la	versió	5	de	PHP.	
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7.2.5. Instal·lació	de	mysql	
	

Per	aquest	treball	s’ha	decidit	utilitzar	la	base	de	dades	MYSQL,	aquesta	base	de	dades	es	
de	software	lliure	i	els	sistemes	UNIX	la	tenen	als	seus	repositoris,	amb	la	qual	cosa	es	
senzill	la	seva	instal·lació,	tant	sols	és	utilitzar	la	comanda	“apt-get	install	mysql-server”	i	
seguir	 les	 passes	 indicades	 per	 a	 la	 seva	 configuració.	 Per	 aquest	 treball	 s’ha	 escollit	
MYSQL	ja	que	en	el	cas	que	l’usuari	propietari	del	producte	tengués	la	necessitat	d’utilitzar	
alguna	base	de	dades	podria	utilitzar	aquesta	de	MYSQL	muntada	damunt	la	RASBERRY,	i	
es	podria	instal·lar	un	software	com	es	PHP	MY	ADMIN	per	fer	que	la	seva	utilització	fos	
més	amistosa	amb	l’usuari.	
	
MYSQL	és	una	base	de	dades	 relacions,	això	significa	que	pot	existir	una	 relació	entre	
taules	d’un	mateix	esquema	de	base	de	dades.	Per	exemple,	si	definim	una	taula	cotxes	i	
una	taula	propietaris,	s’hauria	de	definir	una	relació	per	aquestes	dues	taules,	ja	que	una	
persona	propietari	té	un	o	més	cotxes	i	un	cotxe	és	d’un	propietari,	aquest	exemple	de	
relació	defineix	el	concepte	de	base	de	dades	relacional.		
En	el	cas	d’aquest	treball	de	fi	de	grau	s’han	definit	les	taules	d’usuaris	que	han	fet	LOGIN,	
per	a	cada	tipus	de	LOGIN	existeix	una	taula	per	a	emmagatzemar	les	dades	de	l’usuari;	
cada	taula	té	atributs	de	columnes	que	són	comuns	com	poden	ser	nom,	llinatges,	e-mail.	
D’altres	atributs	són	específics	del	tipus	de	LOGIN	que	es	fa,	per	exemple	TWITTER	no	té	
atribut	sexe,	perquè	el	valor	sexe	tornat	al	CALLBACK	de	la	cridada	a	LOGIN	no	conté	cap	
valor	de	dades.		
	
En	resum	les	taules	creades	amb	llenguatge	MYSQL	son	les	següents:	
	
CREATE	TABLE	IF	NOT	EXISTS	`users_facebook`	(	
		`UID`	bigint(20)	unsigned	NOT	NULL	AUTO_INCREMENT,	
		`Fuid`	varchar(100)	NOT	NULL,	
		`Ffname`	varchar(60)	NOT	NULL,	
		`Femail`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Fgender`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Ffirst_name`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Fmiddle_name`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Flast_name`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Fbirthday`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Flocation`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Fdevices`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Fsports`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Fwork`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Date`	datetime,	
		PRIMARY	KEY	(`UID`)	
);	
	
CREATE	TABLE	IF	NOT	EXISTS	`users_twitter`	(	
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		`UID`	bigint(20)	unsigned	NOT	NULL	AUTO_INCREMENT,	
		`Tuid`	varchar(100)	NOT	NULL,	
		`Tname`	varchar(60)	NOT	NULL,	
		`Tscreen_name`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Tlocation`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Tlang`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Tcountry`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Temail`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Date`	datetime,	
		PRIMARY	KEY	(`UID`)	
);	
	
CREATE	TABLE	IF	NOT	EXISTS	`users_local`	(	
		`UID`	bigint(20)	unsigned	NOT	NULL	AUTO_INCREMENT,	
		`Lname`	varchar(100)	NOT	NULL,	
		`Lemail`	varchar(100)	NOT	NULL,	
		`Lpassword`	varchar(60)	NOT	NULL,	
		`Lgender`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Lbirthday`	varchar(60)	DEFAULT	NULL,	
		`Date`	datetime,	
		PRIMARY	KEY	(`UID`)	
);	
	
*A	aquestes	taules	no	s’ha	definit	cap	relació	ja	que	no	és	possible	establir	una	relació	per	
aquestes	taules.	Com	s’ha	comentat	prèviament	s’ha	triat	aquesta	base	de	dades	per	la	
seva	fàcil	interacció	amb	PHPMYADMIN,	ja	que	de	no	ser	així	s’hauria	pogut	utilitzar	una	
base	de	dades	no	relacional,	ja	que	és	menys	costosa	que	una	relacional.	
	
D’una	manera	gràfica	per	a	una	millor	 interpretació,	 la	base	de	dades	ha	quedat	de	 la	
següent	manera:	
	

	



	 55	

7.2.6. Instal·lació	d’apache	
	

Per	 poder	muntar	 la	web	 tant	 de	 LOGIN	 com	 l’ADMINISTRACIÓ	 s'ha	muntat	 el	 servei	
d’apache	 el	 qual	 accepta	 PHP	 que	 és	 com	 s’ha	 configurat	 les	 pàgines	 web.	 Per	 a	 la	
instal·lació	del	servei	s’ha	hagut	d’executar	la	comanda	“apt-get	install	apache2	apache2-
utils”.	 Després	 d’instal·lar	 el	 servei	 APACHE	 hem	 hagut	 d’habilitar	 dos	 ports	 a	 la	
configuració	 APACHE	 a	 través	 dels	 quals	 es	 visualitzen	 les	WEB’s	 tant	 de	 LOGIN	 com	
ADMINISTRATIVA,	per	això	s’han	seguit	les	següents	passes:	
	
Per	tal	de	fer	que	APACHE	escolti	als	ports	8000	i	8080	que	és	on	van	muntades	les	WEB’s	
de	LOGIN	i	ADMINISTRATIU	s’ha	editat	el	fitxer	/etc/apache2/ports.conf	amb	les	següents	
línies	de	configuració:	
	
	 Listen	8000	
	 Listen	8080	
	
Seguidament	s’ha	d’especificar	un	entorn	virtual	per	a	cada	port;	dins	aquest	entorn	s’hi	
indica	el	directori	en	el	qual	anirà	qualsevol	petició	que	vagi	al	port	web	8000	 i	8080.	
D’aquesta	manera	 s’ha	d’editar	 el	 fitxer	 /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf	 i	
escriure	la	següent	configuració:	
	
<VirtualHost	*:8000>	
								ServerAdmin	webmaster@localhost	
								DocumentRoot	/var/www/login	
								ErrorLog	${APACHE_LOG_DIR}/error.log	
								CustomLog	${APACHE_LOG_DIR}/access.log	combined	
</VirtualHost>	
	
<VirtualHost	*:8080>	
								ServerAdmin	webmaster@localhost	
								DocumentRoot	/var/www/admin_site	
								ErrorLog	${APACHE_LOG_DIR}/error.log	
								CustomLog	${APACHE_LOG_DIR}/access.log	combined	
								<Directory	"/var/www/admin_site">	
																AuthType	Basic	
																AuthName	"Restricted	Content"	
																AuthUserFile	/etc/apache2/.htpasswd	
																Require	valid-user	
								</Directory>	
</VirtualHost>	
	
Com	es	pot	comprovar		a	la	configuració	el	port	8000	és	allà	on	hi	ha	la	pàgina	web	de	
login,	i	la	ruta	cap	aquesta	plana	web	la	trobem	a	/var/www/login	això	indica	a	APACHE	
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que	totes	les	peticions	amb	port	de	destí	8000	a	través	de	web	es	redirigirà	al	directori	
especificat	i	aniran	a	mostrar	la	web	que	tingui	com	a	nom	index.php.	
	
Al	port	8080	a	part	de	la	configuració	de	la	redirecció	web	també	s’hi	ha	configurat	un	
registre	de	LOGIN	d’usuari	per	a	l’accés	a	la	web	administrativa,	això	implica	que	l’usuari	
client	o	qualsevol	altre	que	no	tingui	les	credencials	per	accedir	al	port	8080	no	serà	capaç	
d’entrar-hi.	D’aquesta	manera	el	propietari	del	producte	es	 l’únic	que	tindrà	accés	a	 la	
plana	web	administrativa.	
	
De	manera	conjunta	s’ha	aplicat	un	registre	de	log,	per	a	possibles	problemes	derivats	del	
servei	APACHE.		
	
Per	crear	usuaris	per	accedir	al	portal	administratiu	es	fa	amb	la	següent	comanda:	
	
htpasswd	/etc/apache2/.htpasswd	nom_usuari	
	
Les	 passes	 a	 seguir	 per	 a	 la	 instal·lació	 del	 servei	 APACHE	 s’han	 seguit	 del	 següent	
pàgina[22].	 	

	
7.2.7. Instal·lació	de	Composer	

	
Composer	és	l’eina	de	software	utilitzada	per	poder	dur	a	terme	tant	les	peticions	a	API	
de	TWITTER	i	FACEBOOK	com	el	servei	de	correus.	Aquesta	eina	és	molt	útil	ja	que	fa	la	
funció	de	llibreria	o	repositori	d’es	de	on	es	poden	cridar	les	funcions	que	s’utilitzaran	en	
diferents	moments	de	LOGIN	i	MAIL.	Per	instal·lar	Composer	el	que	s’ha	fet	és	anar	a	la	
pagina	oficial	de	Composer[23]	i	seguir	les	instruccions	per	fer	la	instal·lació	del	software,	
d’aquesta	manera	s’han	executat	les	següents	comandes:	
	
php	-r	"copy('https://getcomposer.org/installer',	'composer-setup.php');"	
php	 -r	 "if	 (hash_file('SHA384',	 'composer-setup.php')	 ===	
'e115a8dc7871f15d853148a7fbac7da27d6c0030b848d9b3dc09e2a0388afed865e6a3d6
b3c0fad45c48e2b5fc1196ae')	 {	 echo	 'Installer	 verified';	 }	 else	 {	 echo	 'Installer	 corrupt';	
unlink('composer-setup.php');	}	echo	PHP_EOL;"	
php	composer-setup.php	
php	-r	"unlink('composer-setup.php');"	
	
Aquesta	instal·lació	s’ha	fet	dins	el	directori	/var/www/html.	
	
A	 continuació	 s’ha	 de	 crear	 l’arxiu	 composar.json	 i	 s’han	 d’escriure	 les	 següents	
sentencies:	
	
{	
		"require"	:	{	
				"facebook/php-sdk-v4"	:	"~5.0",	
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				"phpmailer/phpmailer":	"^5.2",	
				"abraham/twitteroauth":	"^0.6.4"	
		}	
}	
	
Cal	dir	que	tal	vegada	pugui	fallar	la	llibreria	phpmailer.	Si	és	el	cas	el	que	s’ha	de	fer	és	
instal·lar	 les	 altres	 dues	 llibreries	 i	 carregar-les	 amb	 la	 comanda	 “php	 composer.phar	
require	phpmailer/phpmailer”.	Si	es	fa	d’aquesta	manera	s’agrega	una	nova	línia	a	l’arxiu	
.json	quedant	tal	i	com	s’ha	escrit	anteriorment.		

	
7.2.8. Instal·lació	NO-IP	

	
NO-IP	és	un	software	el	qual	fa	que	qualsevol	dispositiu	pugui	ser	accessible	a	través	de	
la	xarxa	mitjançant	la	utilització	de	resolució	de	noms;	es	base	amb	una	configuració	a	
través	de	 la	web	de	NO-IP,	a	 la	qual	s’ha	de	crear	un	nom	i	aquest	s’associa	amb	la	 IP	
publica	del	router.		
	

	
	
El	procés	d’instal·lació	a	la	RASBERRY	s’ha	de	fer	a	través	de	la	documentació	que	indica	
la	pàgina	web	de	NO-IP[24].		

	
Finalment,	després	d’instal·lar	el	servei	la	plana	web	de	NO-IP	recorda	que	per	tenir	accés	
als	serveis	que	es	vulgui	s’han	d’obrir	els	ports	del	router	que	dóna	a	la	xarxa	exterior.		

	
7.2.9. Obrir	ports	router	

	
Per	obrir	els	ports	de	router	s’ha	seguit	les	passes	que	proporciona	la	plana	web	de	NO-
IP[25].	Cal	recordar	que	s’han	d’obrir	els	ports	que	es	vegin	convenients	si	es	vol	accedir	a	
serveis	de	la	RASBERRY	des	de	l’exterior.	Per	això	en	el	cas	d’aquest	treball	els	ports	que	
s’han	obert	són:	333	per	SSH,	80	per	HTTP,	8000	i	8080	per	HTTP.		
	
L’exemple	 que	 es	mostra	 a	 continuació	 és	 d’un	 ADSL	 AMPER	ASL	 26555	 propietat	 de	
telefònica.	
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Un	 cop	 s’ha	 accedit	 al	 router	 a	 través	 del	 protocol	 HTTP	 posant	 la	 direcció	 de	 porta	
d’enllaç,	s’ha	de	configurar	l’obertura	de	ports	tal	i	com	es	mostra	a	la	imatge	inferior.		

	

	
	

7.2.10. Router	UNIX	
	

Per	poder	redirigir	des	de	la	xarxa	interna	a	la	xarxa	externa	i	viceversa	és	important	editar	
el	fitxer	/etc/sysctl.conf	i	posar	el	valor	1	a	l’atribut	net.ipv4.ip_forward,	quedant	així	de	
la	següent	forma:	
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7.2.11. Permisos	execució	.sh	des	de	web	
	

Per	 poder	 executar	 els	 arxius	 iptables	 amb	 extensió	 .sh	 des	 de	 la	web	 s’ha	 de	 donar	
permisos	a	l’usuari	apache	per	poder	executar-los.	Aquest	usuari	és	el	que	té	tota	persona	
que	accedeix	a	la	web	de	LOGIN	des	de	qualsevol	navegador.	Aleshores	el	que	es	fa	és	
donar	permisos	a	 l’usuari	www-data	per	a	 l’execució	dels	 fitxers	 iptables.sh,	 login.sh	 i	
login_time.sh.	
	
Per	 fer	 això	 hem	 d’executar	 la	 comanda	 “sudo	 visudo”	 amb	 la	 qual	 apareixerà	 un	
document	per	editar,	a	baix	de	tot	s’han	d’escriure	les	següents	sentències:	
	
www-data	ALL=(root)	NOPASSWD:	/home/joan/Desktop/iptables.sh	
www-data	ALL=(root)	NOPASSWD:	/home/joan/Desktop/login.sh	
www-data	ALL=(root)	NOPASSWD:	/home/joan/Desktop/login_time.sh	

	
7.2.12. Execució	a	l’iniciar	el	sistema	

	
Finalment	quan	és	té	tota	la	configuració	feta	falta	afegir	els	serveis	necessaris	per	què	de	
forma	automàtica	s’executin	amb	l’inici	del	sistema	operatiu,	per	això	s’ha	d’anar	al	fitxer	
/etc/rc.local	i	escriure	les	sentències	apropiades	per	iniciar	els	serveis.	En	el	cas	d’aquest	
treball	els	serveis	que	s’inicien	són:	
	

• Iniciar	el	servei	NO-IP	
• Aixecar	la	interfície	wlan0	per	proporcionar	WIFI	
• Executar	el	HOTSPOT	
• Executar	iptables	per	fer	la	redirecció	del	tràfic.		

	
Per	poder	arrencar	els	serveis	indicats	s’ha	modificat	el	fitxer	amb	les	següents	sentències:	
	
/etc/init.d/noip	start	
ifup	wlan0	
nohup	/usr/sbin/hostapd	/etc/hostapd/hostapd.conf	&	
sh	/home/joan/Desktop/iptables.sh	
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8. Resultats	i	discussió	
	
El	resultat	obtingut	fent	aquest	treball	de	fi	de	grau	ha	estat	un	producte	final	per	proporcionar	
WIFI	 de	 forma	 gratuïta	 mitjançant	 una	 pàgina	 captiva,	 les	 avantatges	 generades	 en	 aquest	
producte	són	variades,	entre	elles	destaquen:	
	

• La	facilitat	d’instal·lació:	Degut	a	com	s’ha	dut	a	terme	el	treball	s’ha	pogut	obtenir	un	
producte	el	qual	no	necessita	cap	tipus	de	configuració,	senzillament	s’ha	de	connectar	a	
una	toma	de	corrent	i	una	de	xarxa	i	ja	es	té	en	funcionament.		

• El	cost	del	producte:	El	producte	a	preu	de	cost	té	un	valor	de	41€	amb	IVA	inclòs,	està	
disponible	a	diverses	pàgines	de	productes	tecnològics	com	amazon	o	pccomponentes	
entre	altres,	el	producte	incloent	la	targeta	micro	SD	pot	sortir	a	un	preu	aproximat	de	
50€,	productes	similars	de	routers	amb	pàgina	captiva	tenen	un	preu	aproximat	de	100€	
i	no	tenen	LOGIN	amb	FACEBOOK	o	TWITTER,	sinó	que	tenen	LOGIN	amb	usuaris	locals.		

• Fàcil	d’administrar	i	enviar	e-mails,	degut	a	a	la	finalitat	de	màrqueting	que	té	el	producte,	
s’ha	creat	una	pàgina	administrativa	per	tal	efecte	donant	al	propietari	del	producte	un	
entorn	senzill	per	a	la	gestió.	

• Adaptable	 a	 qualsevol	 xarxa	 LAN	 d’empresa	 o	 ISP,	 sempre	 i	 quant	 es	 tingui	 accés	 a	
INTERNET	des	de	la	LAN.		

	
Durant	el	desenvolupament	d’aquest	treball	han	sorgit	algunes	dificultats	les	quals	han	generat	
canvis	a	la	idea	inicial	que	es	tenia	sobre	aquest	treball:	
	

En	un	primer	moment	la	pàgina	de	LOGIN	es	va	muntar	sobre	un	servidor	a	AMAZON	amb	
un	UBUNTU	SERVER	com	a	sistema	operatiu,	en	un	principi	es	va	fer	damunt	un	servidor	
ja	 que	 el	 que	 es	 pretenia	 era	 que	 el	 LOGIN	 pogués	 estar	 disponible	 per	 a	 més	 d’un	
FIREWALL	amb	pàgina	captiva.	En	el	moment	en	què	la	idea	va	passar	a	ser	un	producte	
muntat	sobre	una	RASBERRY	PI	es	va	haver	de	migrar	la	web	de	LOGIN	a	l’entorn	de	la	
RASBERRY,	 per	 fer	 això	 en	 un	 primer	moment	 es	 va	 instal·lar	 UBUNTU	MATE	 com	 a	
sistema	operatiu	de	la	RASBERRY.	Aquesta	decisió	va	venir	del	fet	que	la	pàgina	web	de	
LOGIN	estava	creada	damunt	un	UBUNTU	SERVER	i	“suposadament”	la	versió	d’UBUNTU	
MATE	 per	 la	 RASBERRY	 no	 tocava	 dur	 problemes	 per	 a	 la	 configuració.	 Per	 sorpresa	
després	d’instal·lar	UBUNTU	MATE	es	va	procedir	a	la	instal·lació	del	servei	de	PHP,	però	
el	sistema	operatiu	de	la	RASBERRY	PI	té	dins	els	seus	repositoris	la	versió	7	de	PHP	i	les	
API	tant	de	FACEBOOK	com	TWITTER	tan	sols	accepten	la	versió	5	de	PHP.	Es	va	provar	
d’afegir	 rutes	 a	 repositori	 i	 instal·lar	 els	 paquets	 de	 manera	 manual,	 però	 quan	
s’instal·lava	la	versió	5	damunt	el	sistema	operatiu	donava	errors	d’instal·lació,	per	a	la	
solució	d’aquest	problema	es	va	passar	a	la	instal·lació	de	RASPBIAN,	la	qual	suporta	la	
versió	5	i	7	de	PHP	i	és	el	sistema	operatiu	recomanat	per	RASBERRY	PI.	
	
D’altra	banda	va	sorgir	un	problema	amb	el	FIREWALL	IPTABLES,	al	principi	el	que	es	volia	
fer	era	enviar	peticions	d’accés	a	qualsevol	FIREWALL	d’empresa,	és	a	dir,	un	servidor	
enviava	peticions	d’accés	o	negació	al	FIREWALL	i	era	el	FIREWALL	qui	redirigia	el	tràfic	al	
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servidor	o	a	internet.	Aquesta	idea	es	va	deixar	a	una	banda	amb	l’entrada	de	la	RASBERRY	
PI,	 d’aquesta	 manera	 es	 va	 proposar	 utilitzar	 el	 FIREWALL	 propi	 de	 UNIX	 anomenat	
IPTABLES;	aquest	 servei	de	 software	permetia	 fer	el	que	en	un	principi	és	necessitava	
(redirigir	tràfic,	denegar	accés	i	permetre	accés).	IPTABLES	és	el	servei	que	s’ha	utilitzat	
per	al	treball	de	fi	de	grau,	però	cal	dir	que	aquest	servei	de	FIREWALL	es	podria	millorar	
ja	que	amb	la	configuració	es	varen	observar	un	conjunt	de	mancances:	

	
• Redirecció	de	tràfic	amb	destí	SSL:	El	que	fa	IPTABLES	quan	necessita	redirigir	el	

tràfic	de	peticions	al	seu	portal	de	LOGIN	és	modificar	el	camp	destí	del	paquet	
que	entre	a	través	de	la	interfície	wlan0;	aquest	paquet	aleshores	és	redirigit	al	
portal	de	LOGIN,	 si	 el	 tràfic	que	es	 redirigeix	és	 tràfic	web	a	 través	de	HTTP	 la	
redirecció	es	fa	sense	problemes.	Al	contrari	si	el	tràfic	originat	a	través	de	web	és	
tràfic	HTTPS	al	canviar	la	IP	de	destí	es	modifica	el	paquet	per	lo	que	la	resposta	
que	rep	al	client	és	“ERROR	SSL”.	Aquest	error	és	degut	a	què	el	tràfic	mitjançant	
SSL	intenta	garantir	un	tràfic	segur	mitjançant	criptografia	asimètrica,	al	modificar	
el	camp	destí	del	paquet	aquest	és	modificat	i	amb	ell	les	claus	criptogràfiques	de	
resposta	no	 coincideixen	amb	 les	de	 l’origen.	Aquesta	 situació	es	podria	evitar	
utilitzant	 un	 PROXY	 d’alt	 nivell	 modificat	 per	 complir	 l’objectiu	 de	 solucionar	
aquest	 problema	 ja	 que	 no	 existeix	 un	 PROXY	 de	 software	 lliure	 que	 es	 pugui	
configurar	per	a	solucionar	aquest	problema.	

	
*Com	a	apartat	de	curiositat	cal	dir		que	aquest	problema	també	el	tenen	altres	
empreses	que	es	dediquen	a	fer	aquest	tipus	de	redirecció.	Al	restaurant	“Es	cruce	
de	 Vilafranca”	 existeix	 una	 empresa	 que	 ha	muntat	 l’accés	 a	WIFI	 amb	 pàgina	
captiva	 però	 sense	 LOGIN	 a	API	 i	 si	 un	 usuari	 intenta	 anar	 a	 una	 connexió	 SSL	
mentre	l’usuari	no	haguí	validat	al	portal	captiu	li	surt	un	missatge	d’error	SSL.		

		
• Tràfic	de	LOGIN:	Prèviament	a	què	l’usuari	fes	LOGIN	a	la	web,	la	idea	inicial	era	

oferir	només	accés	WIFI	gratuït	a	les	API	de	LOGIN	de	TWITTER	i	FACEBOOK,		el	
problema	és	que	per	exemple	la	API	de	FACEBOOK	per	a	LOGIN	redirigeix	a	la	web	
www.facebook.com,	d’aquesta	manera	si	amb	IPTABLES	es	dóna	accés	a	aquest	
tràfic	 l’usuari	 té	accés	a	 tots	els	 serveis	de	FACEBOOK	sense	haver	 fet	LOGIN	a	
l’aplicació.	Aquest	problema	es	podria	solucionar	utilitzant	un	altre	cop	un	servei	
de	PROXY,	d’altra	banda	TWITTER	té	aquest	servei	més	ben	implementat	ja	que	la	
redirecció	pel	LOGIN	la	fa	a	api.twitter.com.		
	
La	solució	que	s’aporta	per	fer	LOGIN	i	utilitzar	FIREWALL	IPTABLES	és	la	de	donar	
dos	minuts	d’accés	gratuït	i	total	a	internet	a	l’usuari	un	vegada	s’ha	accedit	a	la	
pagina	per	escollir	el	tipus	de	LOGIN,	passat	aquets	dos	minuts	si	l’usuari	no	ha	fet	
LOGIN	ja	no	té	accés	a	internet	i	necessita	tornar	a	entrar	a	la	pàgina	de	LOGIN	per	
tornar	 a	 tenir	 dos	 minuts	 més	 d’accés.	 Una	 manera	 d’aprofitar	 aquesta	
vulnerabilitat	és	forçant	que	abans	de	poder	escollir	l’opció	de	LOGIN	l’usuari	hagi	
de	mirar	un	vídeo	de	màrqueting	de	l’empresa	o	alguna	cosa	similar	(relacionat	
sempre	amb	termes	de	publicitat),	d’aquesta	manera	tot	i	tenir	dos	minuts	gratuïts	
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cada	vegada	que	es	visita	 la	pàgina	de	LOGIN	també	es	força	a	 l’usuari	a	veure	
publicitat.	 Així	 s’intenta	 evitar	 que	 l’usuari	 no	 visiti	 contínuament	 la	 pàgina	 de	
LOGIN	per	poder	tenir	accés	gratuït.	

	
També	va	sorgir	un	problema	curiós,	el	problema	es	va	presentar	en	el	moment	en	què	ja	
s’havia	aconseguit	fer	peticions	al	LOGIN	tant	de	FACEBOOK	com	de	TWITTER	mitjançant	
les	API’s.	Per	motius	de	seguretat	i	polítiques	les	API	de	FACEBOOK		i	TWITTER	“deneguen”	
l’accés	a	algunes	dades	públiques	dels	usuaris.	El	procés	de	LOGIN	tant	de	FACEBOOK	com	
de	TWITTER	s’inicia	amb	la	redirecció	a	la	seva	plana	web	de	LOGIN,	quan	l’usuari	ha	fet	
LOGIN	a	la	plana	aquest	LOGIN	retorna	un	TOKEN	usat	per	fer	una	petició	a	l’API	per	què	
retorni	les	dades	públiques	de	l’usuari	amb	el	TOKEN	indicat.	Per	seguretat	i	polítiques	les	
API	tenen	restringits	alguns	valors	de	retorn,	com	exemple,	en	el	cas	de	TWITTER	no	es	
retorna	 el	 valor	 de	 e-mail	 de	 l’usuari,	 en	 el	 cas	 de	 FACEBOOK	 no	 retorna	 el	 dia	 de	
l’aniversari	de	l’usuari.	
	
Si	es	necessita	tenir	accés	a	alguna	dada	que	estigui	restringida	per	la	API	s’ha	de	crear	i	
enviar	un	formulari	de	sol·licitud,	indicant	l’aplicació.	El	motiu	de	voler	adquirir	les	dades,	
a	què	es	dedica	la	plana	web	i	més.	En	el	cas	d’aquest	treball	es	va	sol·licitar[26]	l’accés	al	
e-mail	de	TWITTER	ja	que	en	un	principi	està	restringit,	i	TWITTER	va	contestar	al	formulari	
de	sol·licitud	acceptant	la	proposta	i	permetent	l’accés	al	retorn	del	e-mail	dins	les	dades	
de	l’usuari.	Per	altra	banda	també	és	va	sol·licitar[27]	a	FACEBOOK	accedir	al	retorn	del	dia	
d’aniversari	 dels	 usuaris,	 FACEBOOK	 va	 denegar	 aquesta	 petició	 sense	 al·legar	 algun	
motiu.		

	
Finalment	el	darrer	problema	que	es	va	detectar	va	aparèixer	una	vegada	muntat	el	treball	
i	el	producte	final.	El	problema	va	sorgir	de	l’observació	de	què	per	tenir	accés	a	internet	
totalment	 gratuït	 els	 usuaris	 tan	 sols	 feia	 falta	 que	 anessin	 directament	 a	 la	 URL:	
wirelesstfg.hopto.org:8000/iptables.php	 si	 un	 usuari	 accedia	 a	 aquesta	 plana,	 aquest	
tenia	accés	gratuït	a	la	xarxa,	ja	que	aquesta	plana	amb	extensió	.PHP	és	la	que	agafa	la	
mac	 de	 l’usuari	 amb	 l’adreça	 IP	 i	 executa	 una	 sentència	 de	 FIREWALL	 IPTABLES	 per	 a	
proporcionar	accés	 il·limitat	a	 tota	 la	xarxa.	Per	solucionar	el	problema	van	sorgir	 tres	
solucions	possibles.		
	

• Restringir	l’accés	per	APACHE	
• COOKIE	de	sessió	
• Pas	de	variables	

	
En	un	primer	moment	va	parèixer	apropiat	 i	més	 segur	utilitzar	 restriccions	del	 servei	
APACHE	per	restringir	l’accés	a	la	plana	iptables.php	de	manera	directa,	es	a	dir,	el	que	es	
volia	aconseguir	era	restringir	l’accés	si	l’usuari	modificava	la	URL	de	la	plana	i	apuntava	
directament	a	iptables.php.	Però,	si	l’usuari	accedia	a	aquesta	plana	a	través	d’enllaç	sí	
que	ho	havia	de	permetre.	Aquesta	solució	es	va	comprovar	que	era	inviable,	ja	que	per	
polítiques	APACHE	té	accessible	tot	el	que	es	trobi	dins	directori	ROOT	i	tant	sols	pot	negar	
el	servei	a	una	plana	web	de	dins	el	directori	mitjançant	polítiques	de	negació,	però	no	
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pot	negar	l’accés	a	una	plana	depenent	si	ve	de	URL	o	de	un	enllaç;	si	és	nega	la	direcció	
a	 l’arxiu,	en	aquest	cas	 l’arxiu	 iptables.php	no	estarà	disponible	sigui	quina	sigui	 la	via	
d’accés	a	aquest	arxiu.	
	
Referent	a	la	utilització	de	COOKIE	inicialment	pareixia	la	solució	al	problema,	el	que	es	
pretenia	 era	 que	 la	 API	 cridàs	 a	 l’arxiu	 CALLBACK	 corresponent,	 aquest	 introduís	 una	
COOKIE	de	sessió	a	l’usuari	i	per	accedir	a	iptables.php	comprovés	que	l’usuari	tenia	la	
COOKIE	introduïda	dins	el	seu	navegador.		
Quan	es	 va	muntar	aquest	 sistema	es	 va	observar	un	problema	el	qual	no	disposa	de	
solució,	el	problema	és	que	el	darrer	pas	de	redirecció	a	iptables.php	es	fa	a	través	de	la	
IP	10.10.10.254	la	qual	és	la	porta	d’enllaç	de	la	RASBERRY,	és	a	dir,	quan	l’usuari	pitja	
acceptar	 per	 tenir	 accés	 gratuït	 a	 WIFI	 aquest	 botó	 redirigeix	 a	
http://10.10.10.254/iptables.php.	 Aquesta	 redirecció	 és	 vàlida	 de	 dins	 la	 xarxa	 que	
proporciona	 la	RASBERRY.	El	problema	ve	que	PHP	no	és	capaç	de	 fer	 la	 lectura	de	 la	
COOKIE	si	la	redirecció	ve	a	través	d’aquest	enllaç.	Per	altra	banda	si	la	redirecció	ve	de	
http://wirelesstfg.hopto.org:8000/iptables.php	PHP	és	capaç	de	llegir	la	COOKIE.		
Aquesta	darrera	redirecció	no	es	pot	fer,	ja	que	si	es	fa	IPTABLES	agafa	com	origen	IP	la	IP	
que	 es	 porta	 d’enllaç	 del	 proveïdor	 ISP	 (un	 cas	 típic	 és	 la	 IP	 192.168.1.1),	 IPTABLES	
reconeix	que	la	petició	ve	des	de	l’exterior	i	no	des	d’una	IP	client.	Per	la	qual	cosa	aquesta	
opció	es	va	tornar	enrere.	
	
Finalment	es	va	decidir	fer	un	pas	de	variable	i	comprovació	posterior;	quan	les	API	criden	
al	fitxer	CALLBACK,	aquest	redirigeix	a	la	pàgina	de	LOGIN	exitós	indicat	una	variable	codi	
amb	un	valor.	Aquesta	variable	és	passada	a	través	de	GET	a	la	IP	de	LOGIN	exitós,	a	l’hora	
d’accedir	a	l’arxiu	iptables.php	es	comprova	que	s’hagi	passat	aquesta	variable	per	poder	
proporcionar	accés	gratuït	a	la	xarxa.		
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9. Conclusió	
	
Com	 a	 conclusió	 d’aquest	 treball	 s’ha	 pogut	 realitzar	 un	 proveïdor	 d’accés	WIFI	 amb	 pàgina	
captiva,	demostrant	que	és	possible	la	creació	de	tal	producte	integrant	serveis	gratuïts	d’UNIX	i	
peticions	 a	 les	 API	 de	 FACEBOOK	 i	 TWITTER,	 oferint	 un	 producte	 final	 muntat	 damunt	 una	
RASBERRY	PI.		
	
Realitzant	 aquest	 treball	 s’ha	 pogut	 utilitzar	 distints	 coneixement	 apresos	 dins	 l’àmbit	 global	
d’enginyeria	informàtica,	ja	que	amb	la	realització	d’aquest	treball	s’han	tractat	tres	temes	ben	
diferenciats:	
	

• Xarxes:	Ha	calgut	tenir	coneixements	bàsics	sobre	xarxes	i	els	seus	serveis	per	poder	crear	
un	FIREWALL	amb	IPTABLES,	poder	separar	xarxes,	oferir	serveis	com	DHCP,	i	d’altres.		

• Sistemes:	Ha	calgut	implementat	un	sistema	operatiu	UNIX	amb	el	qual	s’han	configurat	
distints	serveis	per	poder	crear	el	proveïdor	d’accés	WIFI,	entre	d’altres	serveis:	arxius	
BASH,	MYSQL,	APACHE,	HOTSPOT,	DNS,	SSH,	etc.		

• Programació:	Ha	calgut	tenir	coneixements	bàsics	de	programació	per	poder	utilitzar	les	
aplicacions	a	les	API	i	poder	integrar	tots	els	serveis.	

	
Un	dels	nous	conceptes	apresos	a	través	d’aquest	treball	i	que	desconeixia	totalment	era	l’ús	del	
SOFTWARE	COMPOSER,	el	qual	ha	estat	molt	útil	pel	desenvolupament	d’aquest	treball.	Ha	estat	
una	sorpresa	comprovar	que	la	majoria	de	portals	que	proporcionen	API	tenen	com	estàndard	
l’eina	COMPOSER	per	a	la	descàrrega	i	utilització	de	les	llibreries.	
	
Aquest	 treball	 va	encaminat	a	una	aplicació	pràctica	 total,	 la	 idea	era	proporcionar	un	 servei	
d’accés	 WIFI	 gratuït	 a	 través	 d’una	 pàgina	 captiva,	 fent	 un	 posterior	 ús	 de	 les	 dades	
emmagatzemades	 dels	 clients.	 Actualment	 aquest	 producte	 està	 implementat	 a	 un	 bar	 i	
funcionant	de	forma	correcta,	és	un	producte	destinat	a	empreses	del	sector	turístic	o	d’oci,	ja	
que	és	on	hi	ha	més	població	propensa	a	realitzar	connexions	a	través	de	la	xarxa	WIFI.		
	
A	aquesta	memòria	ha	quedat	remarcat	que	és	possible	crear	un	servei	d’accés	WIFI	amb	portal	
captiu,	però	com	s’ha	observat	i	comentat	a	la	memòria	seria	necessària	la	implementació	d’un	
servei	PROXY	personalitzat	per	poder	millorar	la	seguretat	de	FIREWALL	i	evitar	errors	per	tràfic	
SSL.	Per	una	possible	continuació	d’aquest	treball	podria	ser	la	implementació	d’un	servei	PROXY	
com	a	substitució	del	servei	IPTABLES.	D’altra	banda	també	es	podria	continuar	amb	la	millora	
del	portal	administratiu	agregant	més	serveis	útils	per	l’usuari	propietari	del	producte,	així	com	
altres	opcions	de	LOGIN	a	través	d’altres	API’s	com	puguin	ser:	INSTAGRAM,	LINKEDIN,	GOOGLE	
i	d’altres.	
	 	



	 65	

Bibliografia	
	

- [1]	INE	(Institut	Nacional	estadística),	“Población	que	usa	Internet	(en	los	últimos	tres	
meses)”.	
http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925528782&p=1254
735110672&pagename=ProductosYServicios/PYSLayout,	data	darrera	consulta:	octubre	
2016.	

- [2]	INE	(Institut	Nacional	estadística),	“Encuesta	sobre	Equipamiento	y	Uso	de	
Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	en	los	Hogares”.	
http://www.ine.es/prensa/np864.pdf,	data	darrera	consulta:	octubre	2016.	

- [3]	INE	(Institut	Nacional	estadística),	“Encuesta	sobre	el	uso	de	Tecnologías	de	la	
Información	y	las	Comunicaciones	(TIC)	y	del	comercio	electrónico	en	las	empreses”.	
http://www.ine.es/prensa/np859.pdf,	data	darrera	consulta:	octubre	2016.	

- [4]	WifiSafe,	“Ejemplos	portales	cautivos	para	restauración”.		
https://www.wifisafe.com/blog/ejemplo-portal-cautivo-bar/	,	data	darrera	consulta:	
novembre	2016.	

- [5]	Untagle,	“Captive	Portals”.	https://www.untangle.com/shop/captive-portal/,	data	
darrera	consulta:	juny	2016.	

- [6]	w3schools.com,	“html5”.	http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp,	data	
darrera	consulta:	juliol	2016.	

- [7]	Composer,	“Installation	-	Linux	/	Unix	/	OSX”.	https://getcomposer.org/doc/00-
intro.md#installation-linux-unix-osx,	data	darrera	consulta:	juliol	2016.	

- [8]	Facebook,	“Ejemplo	de	inicio	de	sesión	con	Facebook”.		
https://developers.facebook.com/docs/php/howto/example_facebook_login,	data	
darrera	consulta:	juliol	2016.	

- [9]	Apache,	“Http	server	project”.	https://httpd.apache.org/,	data	darrera	consulta:	juny	
2016.	

- [10]	Phpmyadmin,	“Bringinig	MYSQL	to	the	web	-	About”.	
https://www.phpmyadmin.net/,	data	darrera	consulta:	juny	2016.	

- [11]	Bootstrap,	“Download	bootstrap”.	http://getbootstrap.com/,	data	darrera	consulta:	
juny	2016.	

- [12]	Facebook	Developers,	“Aplicaciones”.	https://developers.facebook.com/,	data	
darrera	consulta:	juliol	2016.	

- [13]	Twitter	Developers,	“Aplicaciones”.	https://dev.twitter.com/,	data	darrera	consulta:	
agost	2016.	

- [14]	PHP,	“htmlspecialchars”.	http://php.net/manual/es/function.htmlspecialchars.php,	
data	darrera	consulta:	agost	2016.	



	 66	

- [15]	Highcharts,	“Download”.	http://www.highcharts.com/,	data	darrera	consulta:	agost	
2016.	

- [16]	Phpmailer,	“Download”.	https://packagist.org/packages/phpmailer/phpmailer,	data	
darrera	consulta:	agost	2016.	

- [17]	Stackoverflow	–	John	Peter,	“Export	MySQL	data	to	Excel	in	PHP”.	
http://stackoverflow.com/questions/15699301/export-mysql-data-to-excel-in-php,	data	
darrera	consulta:	agost	2016.	

- [18]	Pccomponentes,	“Rasberry	pi	3	model	b”.	
https://www.pccomponentes.com/raspberry-pi-3-modelo-b,	data	darrera	consulta:	
novembre	2016.	

- [19]	Help	ubuntu,	“WifiDocs/WirelessAccessPoint”.	
https://help.ubuntu.com/community/WifiDocs/WirelessAccessPoint,	data	darrera	
consulta:	juliol	2016.	

- [20]	Rasberry	Pi	-	pipuppy,	“Raspberry	Pi	3	WiFI	hotspot?”.	
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=36&t=138550,	data	darrera	
consulta:	juliol	2016.	

- [21]	Help	ubuntu,	“isc-dhcp-server”.	https://help.ubuntu.com/community/isc-dhcp-
server,	data	darrera	consulta:	juliol	2016.	

- [22]	Help	ubuntu,	“HTTPD	-	Servidor	web	Apache2”.	
https://help.ubuntu.com/lts/serverguide/httpd.html,	data	darrera	consulta:	juliol	2016.	

- [23]	Composer,	“Download	Composer”.	https://getcomposer.org/download/,	data	
darrera	consulta:	juliol	2016.	

- [24]	NO-IP,	“How	to	Install	the	Linux	Dynamic	Update	Client	on	Ubuntu”.	
http://www.noip.com/support/knowledgebase/installing-the-linux-dynamic-update-
client-on-ubuntu/,	data	darrera	consulta:	agost	2016.	

- [25]	NO-IP,	“General	Port	Forwarding	Guide”.	
http://www.noip.com/support/knowledgebase/general-port-forwarding-guide/,	data	
darrera	consulta:	agost	2016.	

- [26]	Twitter,	“Soporte	de	la	Política	de	la	API	de	Twitter”.	
https://support.twitter.com/forms/platform,	data	darrera	consulta:	octubre	2016.	

- [27]	Facebook,	“¿Quieres	que	Login	Wireless	Connexion	sea	una	aplicación	pública?”.	
https://developers.facebook.com/apps/598496950332367/review-status/,	data	darrera	
consulta:	agost	2016.	


