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Resum 

Des del departament d’Enginyeria Telemàtica (ENTEL) 

sorgeix la necessitat de crear unes pràctiques per la titulació 

de Grau d’Enginyeria Informàtica en les que els alumnes 

puguin posar en pràctica els coneixements adquirits a la part 

teòrica de l’assignatura. 

Per posar en pràctica aquests coneixements s’ha pensat en el 

RouterBOARD de MikroTik, que són routers molt complerts 

amb preus molt assequibles i amb un entorn molt fàcil de 

gestionar. Per això, es desenvoluparan 6 pràctiques que 

introduiran els conceptes, principalment els que 

s’imparteixen a l’assignatura d’Internet, les pràctiques han 

estat pensades per ser molt didàctiques i per posar en pràctica 

en cadascuna d’elles tan els coneixements assolits a la part 

teòrica com els assolits en la realització de les pràctiques 

anteriors. 

 

1. Introducció 

Per els/les alumnes, és tan important la comprensió del 

coneixements teòrics que es donen a les assignatures del 

Grau, com el fet de saber-les implementar. Aquest fet ens ha 

portat a voler plantejar unes pràctiques que reforcin aquest 

coneixements teòrics i donin una visió d’exemples de 

implementació. 

Per posar en pràctica, aquestes pràctiques, valgui la 

redundància, s’ha pensat en el RouterBOARD R951G 2HnD  

de MikroTik que per un preu molt econòmic ofereix uns 

equips molt versàtils i amb una plataforma de gestió fàcil de 

utilitzar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Objectius 

És un projecte destinat a la docència, per tant, volem ser el 

més didàctics possible. 

Valorar les possibilitats que té el RouterBOARD i el 

RouterOS com a eina d’aprenentatge en l’estudi de les xarxes 

de computadors intentant que els/les alumnes matriculats a 

l’assignatura assimilin els coneixements teòrics a través de 

les pràctiques. 

Realitzar les guies per tal que l’alumne pugui desenvolupar 

el contingut de la pràctica, amb una petita part teòrica i un 

altre part de realització de l’exercici. 

Realitzar la guia del professor, amb la pràctica resolta per tal 

de que pugui guiar l’alumne/a en cas de que sigui necessari. 

Realitzar uns petits manual introductoris sobre Winbox, eina 

de gestió pròpia del RouterBOARD de MikroTik, de posada 

en funcionament, consells de bones pràctiques i utilització 

dels recursos necessaris de configuració que seran necessaris 

al llarg de les diferents pràctiques. 

 

3. MikroTik 

És l’empresa que proveeix el RouterBOARD sobre el qual 

treballarem al llarg d’aquest projecte. És una empresa Letona 

que es dedica al desenvolupament de routers i sistemes sense 

fils. 

L’empresa es divideix en dos grans blocs, un dedicat al 

desenvolupament del RouterOS que és el SO (sistema 

operatiu) sobre el què es sustenta tots els productes de 

l’empresa. L’altre bloc en què es divideix l’empresa és la 

divisió hardware on trobem tota la varietat de dispositius 

RouterBOARD, SwitchBOARD o diferents tipus de 

interfícies. 

 

4. El RouterOS 

El RouterOS és l’OS (operating system) sobre el què treballa 

el RB951G 2HnD. No obstant, MikroTik també ofereix la 

possibilitat de instal·lar-lo en un equip convertint-lo, així, 

amb un router amb totes les característiques necessàries. 

Pensem que la utilització d’aquest entorn pot ser útil als 

estudiants per tal de poder practicar els diferents tipus de 

configuracions que es demanen prèviament, o posteriorment 

en cas de que sigui necessari. 

 

 

Fig. 1. Pantalla de mòduls disponibles en la versió 6.3 

En aquesta imatge podem veure tots els paquets que podem 

instal·lar amb la versió 6.3 del RouterOS de MikroTik, que 

és la versió que està vigent actualment. 
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5. El RouterBOARD RB951G 2HnD 

El RB951G 2HnD és el RouterBOARD escollit per tal de 

desenvolupar les pràctiques. 

 

 

Fig. 2. RB951G 2HnD 

 

Existeixen 3 formes de treballar amb els sistemes de 

MikroTik, CLI (Command Line Interface), Web i Winbox. 

Tot i que la més generalitzada és CLI, es requereix d’un 

coneixement previ del producte o en tot cas està molt 

pendent dels manuals que existeixen, per aquest motiu ens 

hem decantat per el Winbox que és una interfície gràfica 

pròpia de MikroTik pensada per l’administració del 

RouterOS senzilla, ràpida i molt intuïtiva. 

 

 

Fig. 3. Entorn Winbox 

 

6. Objectius de les pràctiques 

Proposem 6 pràctiques, cadascuna de les quals té uns 

objectius que són els següents: 

1. Subnetting: Familiaritzar els o les alumnes en l’entorn 

de treball per a pràctiques futures, introduint el 

subnetting). 

2. Encaminament estàtic: Veure la necessitat d’utilitzar els 

encaminaments a l’hora de fer arribar paquets de dades 

a diferents destinacions. 

3. Encaminament dinàmic (RIP i OSPF): Introduir 

diferents tipus d’encaminaments dinàmics (estat de línia 

i vector distància), comprendre el seu funcionament i 

veure quins avantatges tenen respecte a l’encaminament 

estàtic. 

4. Configuració Sense fils: Familiaritzar els o les alumnes 

amb els diferents tipus de configuracions sense fils i les 

seves capacitats i la de complementar el coneixement 

sobre l’estàndard 802.11. 

5. Unió de xarxes, redundància i tolerància a errades: 

Aprofundir en el funcionament del protocol OSPF unint 

dos xarxes amb camins redundats i veure com es 

comporta aquest tipus de protocol davant un canvi sobtat 

en les condicions de les connexions. 

6. Connexions punt a punt, Firewall i Proxy: Introduir els 

conceptes de seguretat i gestió del tràfic realitzant una 

connexió segura entre dos punts. Introduir els conceptes 

de seguretat (Firewall) i gestió de control d’accessos. 

 

7. Les Pràctiques 

En cadascuna de les 6 pràctiques proposades es fa una breu 

descripció teòrica sobre el contingut del que tracta la 

mateixa. La introducció és breu i l’objectiu és el de 

complementar el donat a la part teòrica de l’assignatura. 

Les pràctiques també venen acompanyades d’un petit 

manual sobre com treballar la pròpia pràctica en l’entorn del 

Winbox. 

 

Pràctica 1 – Subnetting 

 

 

Fig. 4. Es quema pràctica 1 

Connecta el RouterBOARD tal i com es veu a la figura. 

Descarrega el Winbox i executi l’aplicació. Un cop hagis 

entrat a l’entorn Winbox vés al menú Quick Set, i respon les 

següents preguntes: 

1. Identifica les diferents adreces MAC de les diferents 

interfícies. 

2. Identifica la direcció IP i la màscara de subxarxa. 

3. Fes subnetting de la xarxa per defecte del router, 

utilitzant una màscara /28. Identifica la direcció de 

xarxa, la de broadcast, la primera i la última IP de 

cadascuna de les diferents subxarxes que surtin. 

 

ID Xarxa Màscara Broadcast 1era IP Última IP 

0      

1      

~      

14      

15      

 

4. En funció del número de router que tinguis, configura el 

servidor DHCP entre la tercera IP i la última IP de la 

xarxa que et correspongui. 

5. Configura la LAN/WLAN del teu router amb la primera 

IP de la teva subxarxa. 
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6. Configura la WAN del teu router amb la segona IP de la 

subxarxa anterior que coincideixi amb la ID del teu 

router, i com a gateway la primera disponible d’aquesta 

primera subxarxa. 

7. Configura el PC per tal de que agafi la direcció IP de 

forma automàtica i torna a connectar al router a través 

del Winbox. 

8. A través del protocol ARP comprova quina IP t’ha sigut 

assignada i quina adreça MAC té la teva tarja de xarxa. 

9. Fes una copia de seguretat de la configuració que has 

realitzat, i guarda`t una copia. 

10. Restableix la configuració original del router després 

d’esborrar del router la copia de seguretat que has 

realitzat. 

11. Carrega de nou la copia que t’has fet de la configuració 

al router i restableix-la de nou per comprovar que la 

copia s’ha realitzat correctament. 

 

Pràctica 2 – Encaminament Estàtic 

Realitza el següent muntatge a l’aula i segueix el guió de la 

pràctica. 

 

 

Fig. 5. Es quema pràctica 2 

Per realitzar aquesta pràctica és important desactivar el 

Firewall de l’equip, així com desactivar totes les connexions 

que es tinguin amb altres xarxes, ja siguin sense fils o amb 

targetes de xarxa secundaries. És important també, disposar 

de permisos d’administració de la màquina per tal de poder 

fer canvis en la configuració de la targeta de xarxa.  

1. Configura les IP’s dels diferents equips seguint els 

següents criteris: 

NOTA: En funció de la taula que vàreu omplir a la pràctica 

1 configura les IP’s, i apunta-les en els requadres que hi ha a 

l’esquema. En la columna Observació indica quina IP del 

rang has d’assignar a cada interfície de xarxa. 

En cas de que sigui necessari com a porta d’enllaç de les 

interfícies WAN utilitza la primera IP del rang de la xarxa. 

 

2. Configura les IP’s dels PC amb la IP de la taula anterior 

i de porta d’enllaç utilitza la IP de l’element que li quedi 

més proper. 

3. Realitza la configuració del routers utilitzant el Winbox. 

Un cop finalitzada la configuració guarda-la. 

4. Comprova la connectivitat que existeix entre els 

dispositius. Mitjançant  el protocol ICMP (Ping) des de 

cadascun dels PC’s i comprova si existeix resposta a 

cadascuna de les IP’s configurades en els apartats 

anteriors. En el cas de no tenir connectivitat indica quin 

és el motiu i proposa una solució, implementa-la 

utilitzant el Winbox. 

 

Pràctica 3 – Encaminament Dinàmic RIP i OSPF 

Reprodueix el muntatge que es veu a continuació: 

 

 

 

Fig. 6. Es quema pràctica 3 

1. Utilitzant el Winbox configura els protocol RIP en 

els routers i comprova la transferència correcte dels 

encaminaments. Per fer-ho segueix els següents 

passos 

1.1. Defineix un “bridge” per a cada interfície 

i assigna-li el rang IP  i el port del router que li 

correspongui segons la imatge. 

1.2. Configura els equips per assignar IP’s 

automàtiques en els Rangs 88, 188, 77 i 177. 

1.3. Configura el protocol RIP. 

1.4. Canvia els següents valors que trobaràs a 

RIP Settings, i observa què passa amb les rutes 

quan desconnectes el cable que uneix els dos 

routers. Què passa quan tornem a connectar el 

cable? 

Connected Routes Metric: 5 

Update Timer: 00:00:15 

Timeout Timer: 00:01:30 

Garbage Timer: 00:01:00 

2. Modifica la configuració del router per tal de que 

els encaminaments de les xarxes 192.168.88.0/24 i 

192.168.77.0/2 es transmetin mitjançant OSPF i la 

resta mitjançant protocol RIP. 

 

 

 

 

 

 

Interfície Xarxa ID de Xarxa IP Observació 

PC1   Última IP de la subxarxa corresponent 

PC2   Última IP de la subxarxa corresponent 

PC3   Última IP de la subxarxa corresponent 

Eth2 - Router N   Primera IP de la subxarxa corresponent 

Eth2 - Router N+1   Primera IP de la subxarxa corresponent 

Eth1 - Router N   Segona IP de la subxarxa corresponent 

Eth1 - Router N+1   Segona IP de la subxarxa corresponent 
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Pràctica 4 – Wirelees 

1. Configura el teu router MikroTik com a punt d’accés per 

permetre connectar equips sense fils. Per fer-ho segueix 

els passos que s’indiquen a continuació. 

1.1. Canvia l’SSID i la identificació del router. 

1.2. Configura el router per tal de que doni 

direccions DHCP del rang intern. 

1.3. Configura el Radius. 

1.4. Defineix diferents perfils d’autenticació i 

encriptació i comprova que et pots connectar al punt 

d’accés. 

  PSK – AES 

  PSK – TKIP 

  EAP – AES 

  EAP – TKIP 

Nota: Primer comprova l’autenticació PSK, un cop 

comprovat elimina del DHCP el registre de l’equip amb el 

què estàs connectant per fer les comprovacions amb el tipus 

d’autenticació EAP. 

1.5. Fes variacions en la banda, el canal i la 

freqüència i comprova els canvis que es 

produeixen en les interfícies connectades. 

2. Reprodueix el següent esquema: 

 

 

Fig. 7. Es quema pràctica 4 

2.1. Descriu la configuració del router N pas per pas 

seguint la següent guia. 

2.1.1. Configura el router com un AP 

Bridge i el servidor DHCP perquè assigni 

IP’s en aquest Rang 

2.1.2. Configura la sortida WAN en mode 

DHCP per assegurar la sortida a Internet. 

2.1.3. Defineix el protocol RIP 

2.2. Descriu la configuració del router N+1 pas per 

pas seguint la següent guia.  

2.2.1. Configurar el router en mode Station 

Bridge i connecta’l al Router N. 

2.2.2. Defineix el Rang DHCP per la 

interfície per tal de que el switch del router 

N+1 assigni IP’s al PC1 

2.2.3. Defineix el protocol RIP. 

 

 

 

Pràctica 5 WDS i OSPF 

Realitza  l’esquema que es presenta a continuació: 

 

 

Fig. 8. Es quema pràctica 5 

1. Comença creant un bridge exclusiu per l’enllaç WDS 

2. Detalla com fas la configuració WDS entre els dos 

routers, creant un punt d’accés en mode bridge i l’altre 

en mode WDS-Station. 

3. Crea el camí entre els 2 routers utilitzant el bridge-local. 

4. Realitza les configuracions necessàries que faltin per 

acabar de configurar l’esquema. 

5. Comprova la connectivitat utilitzant l’eina Ping. 

6. Indica les MAC address de les interfícies WLAN i WDS 

dels diferents routers. 

7. Configura el protocol d’encaminament OSPF per tal del 

que el PC1 és pugui comunicar amb el PC2. 

8. Quina ruta seguirà el PC1 si fem un ping cap al PC2, i 

perquè?. Descriu els salts que fa. 

9. Si simulem una caiguda de la xarxa 10.8.1.0/24, 

desconnectant el cable, què passa? Com es comporten 

les rutes creades? 

10. Comprova de nou quina ruta segueix un paquet si 

l’enviem des del PC2 al PC1. 

11. Si tornem a connectar el Cable, simulant la restauració 

del servei, quin comportament tenim? Segueix 

mantenint la mateixa ruta. 

 

Pràctica 6 Connexions PPTP, Firewall i Proxy 

Realitza el següent muntatge seguint els passos que es 

descriuen a continuació: 

 

Fig. 8. Es quema pràctica 6 
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1. Configura les interfícies i el servidor DHCP del Router 

N i del Router N+1 tal i com has fet en les pràctiques 

anteriors. 

2. Configura el Router N com a Servidor PPTP seguint els 

següents passos: 

2.1. Configura un usuari, un password, el perfil 

d’encriptació i defineix les direccions IP que 

corresponguin a la pestanya secrets del menú ppp. 

I assigna amb quina IP es connectarà el client 

PPTP. 

2.2. Afegeix una interfície PPTP Server. 

2.3. Habilita els servei PPTP Server. 

2.4. Afegeix les següents entrades al Firewall: 

2.4.1. Acceptar el tràfic d’entrada per estats de 

connexió established. 

2.4.2. Acceptar el tràfic d’entrada per estats de 

connexió related. 

2.4.3.  Acceptar el tràfic d’entrada per protocol 

UDP. 

2.4.4. Negar el tràfic d’entrada per estats de 

connexió invàlid. 

2.4.5. Si existeix l’entrada per defecte de negar tot 

el tràfic d’entrada per la interfície ether1, 

elimina-la. 

3. Configura el Router N+1 com a client PPTP seguint els 

següents passos: 

3.1. Afegeix una interfície PPTP client del menú ppp. 

3.2. Afegeix les mateixes entrades al Firewall que el 

punt 2.4 

4. Afegeix les següents rutes als Routers N i N+1 

4.1. Router N: Tot el tràfic amb destí 192.168.7.0/24 

per la porta d’enllaç (IP assignada al punt 2.1). 

4.2. Router N+1: Tot el tràfic amb destí 192.168.6.0/24 

per la porta d’enllaç 192.168.6.1. 

5. Connecta el router N a internet mitjançat la interfície 

sense fils, com ja es fet en pràctiques anteriors. 

6. Configura el Web Proxy a través del menú IP. 

7. Fes provatures de bloqueig de pàgines web, continguts 

com fotos o vídeos, bloqueja origen i ports. 

 

8. Conclusions 

Després de treballar amb el RouterBOARD, i de plantejar les 

diferents pràctiques que hem vist al llarg d’aquest projecte, 

podem afirmar sense cap mena de dubte que el 

RouterBOARD és una molt bona eina de treball per tal de 

posar en pràctica tant els coneixements adquirits com la de 

desenvolupar nous coneixements. Pensem que seria 

interessant aprofundir en l’estudi no sols del RouterBOARD 

en concret que hem utilitzat, sinó amb el sistema RouterOS 

per desenvolupar nous treballs.  

En conclusió, crec que hem assolit els objectius que ens 

havíem plantejat a l’inici del projecte: 

 Ajudar els o les alumnes a comprendre millor 

els conceptes teòrics i saber-los aplicar en 

sistemes reals. 

 La de realitzar unes pràctiques didàctiques que 

evolucionen seguint els coneixements adquirits 

al llarg del quadrimestre a la part teòrica. Hem 

pensat que 6 és un numero correcte de 

pràctiques per tal de que es puguin dividir al 

llarg d’un quadrimestre. 

 Introduir l’alumne en el coneixement del 

sistema RouterOS de MikroTik 

Exemples de noves pràctiques que podrien sorgir per 

desenvolupar en un projecte posterior podrien ser: 

 Encaminament OSPF utilitzant topologia 

d’àrees 

 Encaminament BGP 

 El Dude 

 Desenvolupament i configuracions mitjançant 

el software RouterOS desenvolupat per 

MikroTiK 

Així com molts altres conceptes que puguin sorgir en un 

futur. 
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