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Wi-Fi: Wireless Fidelity. 
 

 
Cada cop més la tecnologia Wi-Fi està present en el nostre dia a dia, 
l’ordinador portàtil, la impressora, el telèfon mòbil i molts més aparells 
fan servir aquesta tecnologia, però saps com funciona exactament ? 

 
Sabies que.... 

 
Hi ha sistemes Wi-Fi que poden arribar a molts quilòmetres de distància. 
 
Pots fer ús de Wi-Fi gratuït a biblioteques, establiments o alguns espais a l’aire lliure. 
 
 
Explora i investiga 

 
1. En la següent presentació en Flash pots veure quins són els principals 

dispositius que calen per una connexió Wi-Fi, i en el següent vídeo s’explica pas 
a pas com instal·lar un router Wi-Fi a casa i veure quina és la millor ubicació 

 
2. Després de veure els vídeos, respon les següent qüestions 

 
a) Quina freqüència és la utilitzada per la transmissió de dades en Wi-Fi ? 

 
b) Enumera els dispositius necessaris per tenir una connexió Wi-Fi, en el cas 

que tinguis Wi-Fi a casa teva, pensa en els dispositius que hi ha. 
 

c) Fins a quants metres pot arribar un emisor Wi-Fi ? 
 

d) Què necessites per connectar un ordinador de sobretaula a un punt Wi-Fi ? 
 

e) Què són els Hot Spots ? 
 

 

 
Llegeix i respon 

 
1.  Consulta el següent article Wi-Fi de la viquipèdia, (també pots consultar l’article 

equivalent en castellà) i respon les següents qüestions: 
 
a) El protocol 802.11b a quina velocitat pot transmetre les dades com a màxim ? 

 
b) Podem utilitzar la tecnologia Wi-Fi a qualsevol part del món ? 

 
c) Quina tecnologia de comunicacions és més ràpida, Wi-Fi o Bluetooth ? 

 
d) Quin sistema de xifrat Wi-Fi és més segur, WEP o WPA ?  

 
e) Quin inconvenient hi veus a la tecnologia Wi-Fi ? 

 

 

http://static.consumer.es/www/tecnologia/infografias/swf/wifi.swf
http://internet-y-ordenadores.practicopedia.com/conexion/como-montar-una-wifi-en-casa-10808
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/2007/06/24/164048.php
http://ca.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi
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Saber-ne més 
 

1. Vídeo d’una notícia de televisió sobre la xarxa Wi-Fi a Barcelona i guifi.net 
 

2. Article sobre la implantació de Wi-Fi a la ciutat de San Francisco. 
 

3. Activitat interactiva de la BBC en anglès que indica com instal·lar Wifi a casa 
 

4. Reportatge en francès: “Le développement du WIFI” 
 

5. I una mica d’humor  
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9Y45k3VI08M
http://guifi.net/
http://www.lavidawifi.com/2011/11/san-francisco-dispondra-de-wifi-gratis-en-las-principales-arterias-de-la-ciudad-a-principios-de-2012/
http://www.bbc.co.uk/webwise/getonline/index.shtml
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=72557&p_ex=wifi&p_num=3
http://www.tv3.cat/videos/3364870/Algu-ho-havia-de-dir-el-Wi-Fi

