
 

 

Projecte wifi de càlcul de densitat de persones 
 
Projecte wifi és una eina que la Universitat Politècnica de València posa a la disposició dels 
usuaris perquè puguen complir les recomanacions sanitàries de persones per metre quadrat. 
 
En aquest mapa, que s'actualitza cada 10 minuts, figuren punts verds, grocs i rojos. Punxeu 
sobre cada cercle per veure en quin lloc exacte s'ha detectat la concentració de persones: el 
codi d'edifici i la planta en qüestió. D'aquesta manera, podreu prendre la decisió d'evitar el lloc 
o posposar la vostra arribada. 
 
La web utilitza les dades de connexió de dispositius a la xarxa wifi del campus. Connecteu-vos 
a UPVNET o a Eduroam perquè l'eina detecte la vostra presència, gràcies a les més de 1.200 
antenes wifi instal·lades en els edificis. 
 
Aquest projecte és una iniciativa de la càtedra de Gestió d'Intel·ligència Artificial de la UPV, en 
la qual han col·laborat l'Àrea de Sistemes d'Informació i Comunicacions; l'Institut VRAIN 
(Valencian Research Institute for Artificial Intelligence); el Servei d'Infraestructures; el Servei 
Integrat de Prevenció i Salut Laboral, i l'Àrea de Comunicació. 
 
L'eina compleix amb les recomanacions de la Guia d'orientacions i garanties en els 
procediments d'anonimització de dades personals de l'Agència Espanyola de Protecció de 
Dades, any 2016 i del Dictamen 05/2014 sobre tècniques d'anonimització, elaborat pel grup de 
treball sobre protecció de dades, article 29 de la Directiva 95/46/CE. Adoptat el 10 d'abril de 
2014. 



 

 

 
Proyecto wifi de cálculo de densidad de personas 
 
Proyecto wifi es una herramienta que la Universitat Politècnica de València pone a disposición 
de los usuarios para que puedan cumplir las recomendaciones sanitarias de personas por 
metro cuadrado. 
 
En este mapa, que se actualiza cada 10 minutos, figuran puntos verdes, amarillos y rojos. 
Pincha sobre cada círculo para ver en qué lugar exacto se ha detectado la concentración de 
personas: el código de edificio y la planta en cuestión. De esa manera, podrás tomar la 
decisión de evitar el lugar o posponer tu llegada. 
 
La web utiliza los datos de conexión de dispositivos a la red wifi del campus. Conéctate a 
UPVNET o a Eduroam para que la herramienta detecte tu presencia, gracias a las más de 
1.200 antenas wifi instaladas en los edificios. 
 
Este proyecto es una iniciativa de la cátedra de Gestión de Inteligencia Artificial de la UPV, en 
la que han colaborado el Área de Sistemas de Información y Comunicaciones; el Instituto 
VRAIN (Valencian Research Institute for Artificial Intelligence); el Servicio de Infraestructuras; el 
Servicio Integrado de Prevención y Salud Laboral, y el Área de Comunicación. 
 
La herramienta cumple con las recomendaciones de la Guía de orientaciones y garantías en 
los procedimientos de anonimización de datos personales de la Agencia Española de 
Protección de Datos, año 2016 y del Dictamen 05/2014 sobre técnicas de anonimización, 
elaborado por el grupo de trabajo sobre protección de datos, artículo 29 de la Directiva 
95/46/CE. Adoptado el 10 de abril de 2014. 
 


