
ModeDls: ¿Que heDl de coneixer si 
n'hem de triar un? 

Joan Serrat Fernández. 

Departament de teoria del senyal i comunicacions 

El MOdem és un subsistema 
de comunicacions que permet que 
dispositius que transmeten i reben 
dades digitals puguin utilitzar per 
aquesta finalitat línies telefoniques 
convencionals. Es pot comparar un 
modem amb un teleton en el sentit de 
que si el teleton converteix la veu 
humana en senyals electrics apropiats 
per a la seva transmissió a través de la 
xarxa telefonica, el modem fa el ma
teix per la informació que genera 
l'ordinador. 

EIs mOdems són en efecte 
una part essencial en les xarxes d'or
dinadors. Moltes de les aplicacions 
informatiques que utilitzem en la vida 
quotidiana fan servir mOdems: caixers 
automatics, maquines de loteria, lec
tores de targes de credit, etc. Pero en 
tots els casos l'aplicació és totalment 
transparent; no cal saber el que és un 
modem per servir-se'n. 

En canvi, la situació és 
diferent quan tenim un ordinador 
personal i ens plantegem el fet 
d'instal.lar-hi un modem. Llavors 
caldra decidir sobre quin tipus de 
mOdem hem de comprar; si cal algun 
tipus de software complementari; 
haurem d'instal.lar hardware i soft-

QUE ÉS VOL FER AMB EL 
MÓDEM? 

A l'hora de triar un modem 
hauriem de saber quines aplicacions 
volem dur a terme a curt i mig termi
ni. En efecte, el modem incidira de 
manera determinant en el temps 
necessari per transmetre la informació 
i degut a aixo també en el cost de la 
transmissió. Sense voler ser exhaus
tius, anem a presentar una llista de 
possibles aplicacions. 

Calcol remot: el modem 
converteix el nostre ordinador perso
nal amb una terminal d'un potent 
ordinador remot amb el que podem 
executar qualsevol programa, en 
temps real o en «batch», amb les 
mateixes restriccions que tindrÍem si 
ho féssim des del mateix centre de 
calcul. 

Serveis d'informació: el 
mOdem facilita l'accés a un nombre 
il.limitat de serveis d'informació de 
qualsevol naturalesa. Podem accedir 
a bases de dades amb informació 
tecnica, medica, de negocis, etc. Les 
respostes a les nostres comandes 
apareixeran en la pantalla i podem 
rebre copies de documents, articles, 

ware, i fer les proves per veure si tot etc. 
és correcte. En aquest cas caldea tenir 
uns coneixements sobre el món deIs 
modems. És en aquests usuaris cap a 
qui adrecem aquestes ratlles amb la 
intenció d'orientar-Ios quan vagin a 
decidir la compra d'un modem. 

Correo electronic: el mo-
dem permet l' accés a una bústia de 
corre u electronic instal.lat en un 
ordinador remot i podrem llavors en
viar i rebre missatges arreu del món. 
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Enviar FAX: si el mOdem 
disposa de facilitats de FAX podrem 
enviar un document preparat amb un 
processador de textos, que pot inclou
re també grafiques, a un terminal de 
fax sense necessitat d'imprimir abans 
en paper l'esmentat document. 

Transferir fitxers: El mo
dem ens permet intercanviar amb 
altres usuaris qualsevol tipus de fitxer 
com ara fitxers de text, programes 
d'ordinador, etc. 

Dit aixo cal afegir que per 
efectuar les esmentades aplicacions 
el modem sera un element necessari 
pero no suficient. En general, arnés 
del modem propiament dit, la tarja 
que hem d'instal.lar en un «slot» lliu
re del PC o la unitat autonoma si triem 
la modalitat de modem extern, haurem 
d' instal.lar en el PC un software espe
cialitzat que generalment ens propor
ciona el mateix fabricant. Cal doncs 
tenir en compte que el software pot 
imposar unes exigencies en quan al 
sistema operatiu, tipus de CPU i 
quantitat de memoria que el nostre PC 
haura de complir. En segon lloc, per 
gaudir d' alguns del serveis anterior
ment esmentats caldra estar-hi abonat 
o disposar d'una clau d'accés. 

PROTOCOLSIESTÁNDARDS 

Els protocols de comuni
cació són les regles que determinen la 
forma en que treballen els diferents 
elements que intervenen en la inter
connexió de sistemes. El modem que 



pensem instal.lar s'haura d'entendre 
amb l' ordinador i també amb el mo- . 
dem remot que existira en l'altre ex
trem de la línia. Per aixo coneixer 
aquestes regles sera important si volem 
garantir el correcte funcionament del 
modem. 

Quan un fabricant treu al 
mercat un módem procura que els 
protocols utilitzats segueixin uns 
estandards. Els estandards poden ser 
«de facto», quan varis fabricants 
utilitzen el mateix protocol sense es
tar avalat per un organisme amb com
petencies en la materia, o «de jure» en 
el cas que ho estiguin. 

Quan llegim el full d'espe
cificacions d'un modem trobarem 
sempre la referencia als estandards 
que segueix i en particular als estan
dards de jure dictats per l'EIA i el 
CCITI entre d'altres. 

L'EIA (Electronic Indus
tries Association) es una organització 
de fabricants deIs Estats Units 
d' America. El seu comite tecnic ha 
desenvolupat milers d' estandards per 
equips electronics (modems en parti
cular). Un deIs més populars es el 
conegut amb les sigles «RS232C» 
que defineix les connexions elec
triques entre el port serie de l' ordinador 
iel modem. 

El CCITI (Comite Consul
tiu Internacional Telegrafic i Tele
fonic) és una organització en la que hi 
estan representats governs, institu
cions educatives, centres d'inves
tigació i empreses d'arreu del món. 
Els seus estandards en materia de mo
dems són les norrnes « V». Així te
nim, per exemple, la «V32» o la 
«V32bis» de les que parlarem més 
endavant. 

ELS ESTÁNDARDS MÉS 
IMPORTANTS 

Els podem dividir en dues 
grans categories: 

1. Estandards de modulació 

2. Estandards de control, que a la ve
gada es subdivideixen en: 

a. de Marcació 

b. de Correcció d'errors 

c. de Compressió de dades 
ESTÁNDARDSDE MODULACIÓ 

Els estandards de modulació 
defineixen la manera en que unmodem 
es comunica amb l'altre, en l'extrem 
remot de la línia telefonica, mitjan~ant 
senyals electrics analogics que es 
transmeten sobre l'esmentada línia 
telefonica. La V.32bis, V.32, Y.22bis, 
són exemples d'estandards de mo
dulació. 

Aquests estandards reben el 
seu nom degut a que en definitiva 
especifiquen el tipus de modulació 
que experimenta un senyal sinusoIdal, 
que s' anomena portadora, per que el 
senyal resultant porti la informació 
del tren digital generat per l' ordinador. 
Els estandards de modulació també 
s'anomenen de vegades «estandards 
de velocitat» per que especifiquen a la 
vegada aquest atribut i que fonamen
talment ens diu la quantitat d'in
formació per unitat de temps que el 
mOdem pot enviar (i rebre) per la lí
nia telefonica. 

La importancia deIs estan
dards de modulació és que estan direc
tament relacionats amb la compa
tibilitat i amb el cost economic que 
comportara utilitzar la línía telefonica. 
En termes de compatibilitat ens 
interessara seleccionar un modem amb 
un estandard que s'adapti al del mo
dem o modems amb qui volem co
municar. En aquest context cal dir que 
el fet de que dos mOdems treballin 
amb la mateixa velocitat no vol dir 
necessariament que siguin compati
bles. En termes de cost de la trucada 
telefonica ens interessara treballar amb 
la velocitat més alta disponible ja que 
evidentnient el temps que emprara el 
modem per transmetre certa quantitat 
d'inforrnació sera tant més petit com 
més gran sigui la seva velocitat. 

ESTÁNDARDS DE CONTROL 

Els mOdems deIs primers 
temps no eren gaire bé res més que 
moduladors/desmoduladors de se
nyals. Així doncs, amb els estandards 
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de modulació hauria estat suficient 
per determinar les funcions d' aquells 
mOdems. Pero poc a poc els mOdems 
varen anar evolucionant en el sentit 
d'incorporar funcions cada vegada 
més complexes. Per dur a terrne aques
tes funcions els modems actuals por
ten microprocessadors amb potencies 
de crucul semblants a les deIs mateixos 
PCs. L'especificació d'aquestes 
tasques addicionals és l'objecte deIs 
anomenats estandards de control. 

ESTÁNDARDS DE MARCACIÓ 

Quan un ordinador disposa 
d'un modem per transmetre infor
mació el primer que fara sera ordenar
li l'establiment d'una trucada, de la 
mateixa manera que procediríem si 
volguéssim parlar per telefon amb 
algú. És a dir, el modem haura de 
«despenjar» per saber si hi ha línia, 
marcar el número complet del modem 
amb el qui es vol comunicar, reco
neixer si el número marcat comunica 
o no, etc. Per dur a terrne aquestes 
funcions, el modem haura d'inter
pretar comandes específiques que li 
arribin de l'ordinador i haura de po
der informar al' ordinador del resultat 
de l'execució de cada una d'aquestes 
comandes. Aquest conjunt d'ordres i 
respostes constitueixen l' objecte deIs 
estandards de marcació. En l' actualitat 
els estandards de marcació més 
comuns són el «conjunt de comandes 
AT», que és un estandard de facto, i 
l'estandard de jure V.25bis. 

La majoria de modems uti
litza el conjunt de comandes AT, que 
s'anomena d'aquesta manera perque 
totes les comandes comencen amb els 
caracters «AT». Per exemple, una 
comanda que l' ordinador envia cap el 
mOdem i que esta constituIda per la 
sequencia de caracters 
«ATDT5551212» sera interpretada 
pel modem de la manera següent: 

"AT" cap~alera de qualsevol coman
da 

"D" preparar la línia per marcar 
(equivalent a despenjar el telefon) 

"T" la marcació es fara amb tons 
multifreqüencia 



"5551212" marcar el número de 
telefon 5551212 

A més de les operacions 
basiques de marcació, els fabricants 
utilitzen extensions de les comandes 
AT per fer altres operacions (ernma
gatzemar números en memoria, 
utilitzar pantalles d'ajuda, etc), pero 
cal dir que les extensions no cons
titueixen cap tipus d'esUmdard i per 
tant no funcionen a qualsevol modem. 

La V.25bis és l' estandard de 
marcació que s'utilitza típicament en 
grans instal.1acions informatiques. 
Disposa d'un conjunt d'extensió, en
cara que relativament redult, per ope
racions complementaríes a la de 
marcació. 

ESTÁNDARDS DE CONTROL 
D'ERRORS 

La transmissió del senyal per 
la línia telefonica pot produir errors 
en la recepció deIs bits degut al soroll 
i d' altres perturbacions que sovint 
existeixen a la línia. La detecció i 
correcció d' aquests errors és de capital 
importancia ja que, segons l' aplicació, 
un sol error binari podría tenir con
seqüencies dramatiques. L'especi
ficació deIs mecanismes amb els que 
es duu a terme el procés de detecció i 
correcció d'errors és 1'objecte deIs 
estandards de control d'errors. 

EIs procediments de detecció 
d'errors es basen en afegir als bits 
d'informació un conjunt addicional 
de bits que s'anomenen bits de 
redundancia. L'algorisme amb el que 
el modem transmissor calcula els bits 
de redundancia per un determinat 
nombre de bits d'informació 
(algorisme de codificació) és conegut 
també pel mOdem receptor. Així 
aquest pot recalcular la redundancia i 
comparar-la amb la que ha rebut. Si 
els bits recalculats i els rebuts no son 
identics és degut als errors de la trans
missió. En aquest cas, el modem re
ceptor pot demanar la retransmissió 
de la informació amb la seva 
redundancia i repetir el procés fins 
que no es detectin errors. 

L' estandard de control 
d' errors utilitzatper la practica totalitat 

deIs modems actuals és la V.42 del 
CCITI. 

ESTÁNDARDS DE COMPRES
SIÓ 

Les tecniques de compressió 
. de dades redueixen el temps necessari 
per transmetre un volum determinat 
d'informació o l'espai necessari per 
ernmagatzemar-Ia. Per aconseguir.ho, 
s'elimina bits del volum original 
mitjangant algorismes que permeten 
la seva recuperació una vegada s'ha 
efectuat la transmissió. Observem que 
les tecniques de compressió actuen a 
la inversa de les de detecció/correcció 
d'errors; aquelles havíem vist que 
afegien bits de redundancia, mentre 
que aquestes eliminen la possible 
redundancia que pot tenir la 
informació. 

El procés de compressió es 
pot dur a terme de diferents maneres. 
Per exemple, la seqüencia de vuit 
caracters identics «AAAAAAAA» es 
pot comprimir utilitzant «AI8» que 
s'interpretara com «caracter A repetit 
8 vegades». Les combinacions de 
lletres més comunes, com articles, 
preposicions, etc. es poden compri
mir utilitzant un sol caracter per re
presentar-les. De fet, els estandards 
de compressió utilitzen una varietat 
de tecniques estadístiques per repre
sentar més dades amb menys dígits 
binaris. Entre els utilitzats comer
cialment cal esmentar l' estandard de 
facto MNP-5 de Microcom i el de jure 
V.42bis del CCITI que pot aconseguir 
una relació de compressió maxima de 
4:1. 

Un modem que incorpori un 
estandard de compressió pot aug
mentar doncs el cabdal efectiu 
d' informació (el terme «throughput» 
en angles). Així, per exemple, un 
V.22bis que transmet a 2400 bit/s, si 
incqrpora la V.42bis podria arribar a 
un cabdal efectiu de 9600 bit/s. Ara 
bé, cal dir aquí que aquests són els 
límits teOrics. En la practica, el cabdal 
efectiu no arribara mai al producte de 
la velocitat de transmissió per la relació 
de compressió maxima, per dos mo
tius. En primer lloc, quan un modem 
treballa amb un algorisme de com
pressió quasi sempre ho ha de fer 
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també amb un algorisme de correcció 
d'errors (pensem que un sol error 
binari en una transmissió amb com
pressió pot ser catastrofic); per aixo 
l' estat de la línia incidira en el cabdal 
efectiu, fent-l'ho disminuir al forgar 
més retransmissions. En segon lloc, la 
relació de compressió maxima només 
es pot assolir per segons quins tipus 
d'informació; un fitxer creat amb un 
processador de text, o segons quins 
tipus de fitxers grafics tenen una gran 
quantitat de dades repetitives i per 
tant poden gaudir d'una bona relació 
de compressió. En canvi, un fitxer de 
software generalment no es pot com
primir i un fitxer ja comprimit no es 
pot tornar a comprimir. 

QÜESTIONS QUE DECIDElXEN 
LA SEL.LECCIÓ D'UN MODEM 

A manera de cloenda es pre
senta un resum de les qüestions que 
cal plantejar-se per decidir el mOdem 
que necessitem. 

¿Perque el volem ter servir? 

Pensem amb aplicacions 
molt diverses, com per exemple accés 
a servidors d' informació, transferencia 
de fitxers, jocs, ... ? 0, en canvi, 
l' aplicació sera molt mes específica, 
com la simple connexió el 'un terminal 
o PC a un ordinador remot per treball 
interactiu; «backups» del disc del PC 
a un gran ordinador, etc.? Lanaturalesa 
de l'aplicació incideix sobre els 
estandards descrits anteriorment i el 
tipus de software necessario Per 
exemple, en treball interactiu, l'ajut 
d'un estandard de compressió es 
practicament nul; i si el que volem 
connectar es un terminal a un ordinador 
remot no necessitarem software de 
comunicacions. 

¿ Quins estimdards necessitem? 

En quan als de modulació, 
cal tenir en compte que els més rapids 
són també els mes cars. D'altra banda 
cal pensar també que cada vegada i ha 
més servidors d'informació que 
treballen amb modems d' alta velocitat. 

En quan al tipus d' estandard 
de marcació, el que farem usualment 
sera treballar amb les Comandes AT. 



problemes d'aquest tipus. 
Joan Serrat Fernández. 

Caldra saber si entre les aplicacions 
previstes hi ha necessitat de treballar 
amb sistemes remots que utilitzin 
V.25bis. 

¿ Tipus de software que ha d 'incloure ? Professor Titular dlJniversitat del 
Departament de TSe. Fins el curs 
passat, va desenvolupar la seva 
activitat docent en l' as signatura 
"Sistemes de Telecomunicació" del 
pla-64 i a partir d'aquest curs ho fara 
en la del pa-92 "'Laboratori de 
Comunicacions 1". La seva activitat 
investigadora s'ha centrat en la línia 
de la transmissió digital en canals de 
comunicació molt dispersiva 

Necessitarem un estandard 
de correcció d' errors si treballem a 
alta velocitat. El normal sera utilitzar 
V.42 que es a lavegada compatible 
amb els estandards MNP. 

Si hem de transferir grans 
volums de dades (fitxers) a llarga 
distancia sera convenient utilitzar un 
estandard de compressió 
que repercutir a en una 
disminució del cost de la 
trucada. 

Els fabricants de mMems 
poden lliurar el producte amb soft
ware per dades b per fax. Caldra espe
cificar el sistema operatiu del nostre 
ordinador; els fabricants disposen 
generalment de versions del mateix 
software per els entorns més usuals 
(DOS, UNIX, etc.) 

¿El pe que tenim es 
adequat? 

Quadre resum deIs estandards més usual s 

Per exemple, si 
decidim treballar amb un 
modem V.32bis que 
incorpori V.42bis podrem 
arribar a transferir dades 
amb un cabdal efectiu de 
fins a 57600 bit/s. El pro
blema pot ser que 
l' ordinador (hardware/ 
software) no pugui lliurar 
o acceptar les dades a 
aquesta velocitat tan alta. 
Hihan mMems interns que 
incorporen ports de dades 
d'alta velocitat. Si el 
modem ha de ser extern es 
pot canviar la tarj a del port 
serie. 

¿ Volem un módem intern 
o extern? 

Un modem 
intern estalvia espai pero 
exige ix que hi hagi un 
«slot» lliure en el Pe. En 
aquest cas cal saber també 
el tipus de bus (AT, ISA, 
EISA o MCA) amb el que 
treballem. 

Un modem 
extern té l'avantatge de 
disposar de diversos 
indicadors lluminosos que 
ens informen de l' estat de 
la comunica ció i per tant 
ens poden ajudar a resoldre 

Modulació 

V.32bis 

maxim de 14400 
bit/s. El més 
rapid en 
l' actualitat. Un 
modem V. 32bis 
pot ajustar la 
seva velocitat I 
cap a dalt o cap 
avall si la 
línia millora o 
empitjora. 

V.32 

9600 bitl s. Un 
modem V.32 pot 
baixar la 
velocítat si la 
línia empitjora 
pero llavor ja 
no la pot tornar 
a pujar. 

V.22bis 

2400 bit/s. 
Aquest i 
anteriors 
estlmdards no 
poden ajustar 
velocitat en 
funcíóde 
l'estat de línia 

V.22 

1200 bit/s 

Marcació 

Comandes AT 

Estandard de 
facto. Es 
necessari que 
l'ordinador 
sigui AT
compatible. 

V.25bis 

Estandard de 
jure amb un 
conjunt molt 
reduit de 
funcions 
addicionals a la 
marcació pel 
control del 
modem. 
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Correcció 

V.42 

El més eficíent 
en l'actualitat. 
Esta basat en el 
protocol LAP-M 
del CCITT. La 
V.42 inclou MNP-
3 i MNP-4 com 
alternatives a 
LAP-M. 

MNP-2, MNP-3, 
MNP-4 

Estandards de 
facto 
desenvolupats 
per Microcom. 

Compressió 

V.42bis 

Relacíó de 
compressió 
inaxima de 4:1. 
Acaba el procés 
automaticament 
si les dades no 
es poden 
comprimir. La 
V.42bis inclou 
automaticament 
la V.42 

MNP-5 

Relacíó de 
compressió 
maxima de 2: 1. 
Inclou MNP-2 a 
MNP-4 per 
correcció. 
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