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1. Context 
 

1.1. Introducció 

 

Actualment en el mon d’internet, hi ha unes necessitats molt diferents que les 

que hi havia uns quants anys enrere. El fort creixement del nombre de xarxes, la 

necessitat de transmetre dades en temps real i la proliferació dels dispositius 

mòbils, entre d’altres, han suposat un repte per al model actual, que és 

l’arquitectura TCP/IP, per a poder satisfer les demandes del mercat actual. En 

els últims anys s’han començat a investigar arquitectures alternatives, i una 

d’elles es RINA (Recursive Internetwork Architecture). 

Aquest projecte es realitza a la FIB en col·laboració amb el centre de recerca 

i2CAT1 i vol aprofundir més sobre l’arquitectura de RINA i implementar-ne una 

de les seves característiques. 

 

1.2. Actors implicats 

 

En el context del projecte hi hauran diversos actors implicats, tant directament 

com indirectament. 

Aquests actors són els que es descriuen a continuació: 

 

Director del projecte 

El director del projecte es el Davide Careglio. És l’encarregat de guiar i supervisar 

el projecte, i d’orientar correctament al desenvolupador per a que pugui 

desenvolupar el projecte correctament. 

 

 

 



Desenvolupador 

És la persona més important del projecte, és qui ha de, inicialment, estudiar com 

funciona RINA i quines diferències hi ha en comparació amb TCP/IP i, 

posteriorment, dur a terme la implementació de whatevercast. 

 

Usuaris finals interessats 

I2CAT: Al ser un centre de recerca sobre RINA, hi ha molt d’interès en aprofundir 

més sobre whatevercast, per a poder estar més a prop de tenir una arquitectura 

comercialment viable en un futur. 

Empreses: RINA podria permetre a les empreses oferir millors serveis als seus 

clients en comparació amb el que és possible amb TCP/IP. 

Població: Tothom que accedeix a internet es por veure beneficiat dels resultats 

del projecte. L’arquitectura RINA soluciona molts dels problemes que presenta 

TCP/IP i, per tant, es podria aconseguir un millor funcionament d’internet. 

 

2. Formulació del problema 
 

Hi ha molts problemes en l’actualitat en el món d’internet, als quals l’arquitectura 

actual d’internet, TCP/IP, no pot donar una resposta adequada. El fort creixement 

del nombre de xarxes ha provocat que el nombre de direccions IP s’hagi esgotat, 

i també que augmenti el nombre d’entrades a les taules de Routing dels routers, 

dificultant així la escalabilitat. Tampoc és una arquitectura pensada per 

transmetre dades en temps real, o streaming, no proporciona mecanismes 

suficients per a garantir la seguretat a Internet, no és capaç de proporcionar 

qualitat de servei (QoS) i no té suport natiu per a fer multi-homing. Una 

arquitectura completament nova i amb uns fonaments totalment diferents als que 

presenta TCP/IP és necessària per a resoldre tots aquests problemes, i més que 

puguin aparèixer en el futur. 



Aquest projecte es vol centrar en una arquitectura diferent, RINA, per a donar 

resposta als problemes mencionats. 

El primer objectiu del projecte és estudiar en profunditat com funciona RINA, al 

ser una arquitectura completament nova, hi ha moltes diferències amb TCP/IP i 

hi ha un període d’aprenentatge inicial necessari. 

El segon objectiu del projecte, i el principal i més important, és implementar una 

de les característiques encara poc explorades de RINA, que és whatevercast, 

que consisteix en la unificació de unicast, anycast, multicast i broadcast, que son 

tipus de direccions IP en el protocol TCP/IP. 

 

3. Estat de l’art 
 

3.1. Inicis 

 

La manera en la que les aplicacions de diferents màquines es comuniquen entre 

elles ha anat variant al llarg del temps, introduint nous protocols i augmentant la 

complexitat a mesura que han anat sorgint noves necessitats i demandes en el 

mercat. 

A l’any 1969 es crea la primera xarxa de computadors, anomenada ARPANET, I 

s’aconsegueix enviar els primers paquets entre equips situats a regions diferents. 

Feia servir el protocol NCP, i requeria establir prèviament una connexió entre dos 

punts per a poder enviar dades. Garantia una comunicació fiable i funcionava bé 

per a xarxes petites i aplicacions molt senzilles que no demandaven una alta 

velocitat de transferència, però no era escalable i era molt lenta2. 

Uns anys més tard, es crea un nou model de xarxa anomenat CYCLADES, que 

introduïa un model no orientat a connexió, on no calia establir una connexió, sinó 

que els switch intermedis només havien d’anar encaminant els paquets que els 

hi arribessin, i només calia garantir el control d’errors i el control de flux als 

extrems de la xarxa. 



Posteriorment, els investigadors van crear dos nous protocols, el primer 

anomenat TCP, que garanteix el control d’errors i el control de flux, i el segon 

anomenat IP, que permet encaminar els paquets i interconnectar els equips de 

la xarxa3. Aquests protocols van constituir la base sobre la que es construeix 

l’actual arquitectura d’internet: TCP/IP. 

 

3.2. Actualitat 

 

Actualment, i des de fa molts anys, l’arquitectura TCP/IP és la que governa 

internet, i és una arquitectura que, tot i les nombroses limitacions que presenta, 

s’ha imposat com una arquitectura única i indiscutible. 

TCP/IP va ser creada com un experiment que funcionava molt bé per a les 

primeres xarxes, però no estava pensada per a la dimensió actual del mon 

d’internet. Algunes de les necessitats actuals que hi ha en l’actualitat, com ara 

incrementar el nombre de xarxes, transmetre dades en temps real, connectar un 

equip a més d’una xarxa a la vegada, suport a la mobilitat o la necessitat d’oferir 

paràmetres de qualitat de servei, no estan suportats de forma nativa a TCP/IP 

degut als principis de disseny sobre els que es basa. Això fa que per a poder 

donar resposta a aquestes i altres necessitats, calgui afegir nous protocols i 

molta més complexitat de forma innecessària. 

S’ha proposat un nou model totalment diferent, anomenat RINA, que busca 

resoldre aquests problemes i en un futur ser la nova arquitectura d’internet. 

 

3.3. Estat de l’art 

 

Aquest projecte vol implementar una nova característica de l’arquitectura de 

RINA: whatevercast, que consisteix en unificar els tipus de direccions IP del 

model TCP/IP, que son unicast, anycast, multicast i broadcast. 

Al ser una característica nova d’una arquitectura completament diferent a la que 

hi ha en l’actualitat, no es pot dir que hi hagi cap projecte o estudi de mercat que 

estigui relacionat amb el propòsit final del projecte. Tot i això, sí que s’ha 



investigat sobre l’arquitectura de RINA, ja sigui en desenvolupar els seus 

principis base, com en implementar algunes de les seves característiques, i ja es 

poden veure algunes implementacions funcionant en un simulador, 

RINASim(Figura 1)  

 

 

Figura 1: Simulació de RINASim 

 

També s’aprofitaran les implementacions dels tipus unicast, anycast, multicast i 

broadcast ja fetes en el model TCP/IP, es miraran en detall i, a partir d això, se’n 

farà una adaptació que funcioni per a l’arquitectura de RINA. 

 

 

 



4. Abast del projecte 
 

4.1. Definició de l’abast 

 

L’abast d’aquest projecte consisteix en implementar la funcionalitat de 

whatevercast a RINA, amb l’objectiu de tenir la funcionalitat equivalent a TCP/IP 

que suposen les direccions unicast, anycast, multicast i broadcast.  

Primer es mirarà d’aconseguir una implementació que funcioni correctament en 

un entorn de simulació, on farem servir el simulador RINASim4. En un entorn de 

simulació podem controlar els paràmetres i les variables i, per tant, hi ha una 

menor dificultat per a que funcioni correctament. 

Si la implementació funciona correctament en el simulador, es mirarà de fer que 

funcioni també en un entorn d’emulació quasi real. 

 

4.2. Obstacles 

 

Hi ha una sèrie d‘obstacles que cal tenir en compte per a poder assolir el projecte 

de manera satisfactòria: 

 

Restricció de temps 

Hi ha un temps limitat per a realitzar el projecte, cal gestionar qualsevol problema 

que pugui aparèixer el més aviat possible, i intentar ajustar-se als terminis 

marcats per a cada objectiu. 

 

Coneixement previ 

Cal estudiar les bases en les que es fonamenta l’arquitectura de RINA, ja que es 

té un coneixement de com funciona TCP/IP, però RINA és una arquitectura amb 

uns fonaments molt diferents, i cal entendre bé com funciona abans 

d’implementar el que es demana. 

 



Entorn real 

Tot i que es vol provar el funcionament de la implementació en un entorn quasi 

real, no es pot garantir que funcioni correctament en un entorn real. 

 

5. Metodologia i rigor 
 

Cal definir una metodologia de treball a seguir per a poder assolir el projecte. 

Farem servir la metodologia en cascada; primer estudiarem el disseny de 

l’arquitectura de RINA, posteriorment farem la implementació de whatevercast i 

finalment en la fase de verificació, provarem si la implementació funciona 

correctament, primer en el simulador RINASim, i si funciona correctament, en un 

entorn quasi real. 

Es mantindrà una comunicació freqüent amb el director del projecte, ja sigui via 

e-mail o de forma presencial, tant per resoldre dubtes com per comprovar que el 

projecte avança correctament. 

 

6. Descripció de les tasques  
 

 

6.1. Durada del projecte 
 

El projecte té una planificació temporal en la que té com a inici el mes de febrer 

i com a final el mes de juliol de l’any 2019. El projecte comença amb la 

planificació del mateix junt amb l’estudi de l’arquitectura de RINA durant el mes 

de febrer, i acaba amb la seva presentació de forma oral en la Facultat 

d’Informàtica de Barcelona al juliol. 

 

 

 



6.2. Tasques 

 

El projecte consta de diverses tasques i subtasques, cadascuna amb una 

determinada duració, com s’especifica a la Taula 1, i també s’especifica la data 

d’inici i de finalització, així com les seves dependències, al diagrama de Gantt. 

 

tasca hores 

1. Planificació inicial i estudi previ 130 

            1.1 Definició del projecte (GEP – Gestió de Projectes) 80 

            1.2 Estudi de l’arquitectura de RINA 50 

  
2. Implementació 310 

            1.1 Estudi del funcionament del simulador RINASim 40 

            1.2 Estudi d’implementacions fetes a TCP/IP 40 

            1.3 Estudi d’altres implementacions a RINA 50 

            1.4 Implementació de whatevercast 120 

            1.5 Realització de tests al simulador i millores 30 

            1.6 Realització de tests en entorn quasi real i millores 30 

  
3. Documentació 100 

             3.1 Escriure la documentació final 65 

             3.2 Preparar la presentació oral 35 

  
TOTAL 540 

Taula 1: Duració de les tasques i subtasques 

 

 

6.3. Dependències 

 

El projecte té unes certes dependències per a la seva correcta realització, que a 

continuació estan descrites. 

En la fase inicial, tenim la planificació del projecte i l’estudi previ. Hi ha dos blocs: 

el de definir i planificar el projecte, i el de l’estudi previ de l’arquitectura de RINA. 

Aquests dos blocs son independents. 

Per a iniciar la segona fase cal haver fet un estudi previ de com funciona 

l’arquitectura de RINA. Posteriorment, cal estudiar el funcionament del simulador 

RINASim, mirar com estan implementats a TCP/IP els algorismes per a fer 



unicast, anycast, multicast i broadcast, i mirar implementacions de funcionalitats 

diferents ja implementades a RINA, amb l’objectiu d’entendre millor el seu 

funcionament, cal haver fet tot això abans de començar amb la implementació 

de whatevercast, on s’implementa la unificació de unicast, anycast, multicast i 

broadcast adaptada a RINA. Finalment, es fan les proves per a comprovar si la 

implementació que hem fet prèviament funciona correctament en el simulador, i 

només si funciona bé, posteriorment provem la implementació en un entorn quasi 

real, i anirem aplicant millores al codi si cal. 

La fase final consisteix en la preparació i realització de la documentació final i la 

presentació oral del projecte, una vegada la segona fase hagi finalitzat.  

 

6.4. Recursos 

 

Per a la correcta realització del projecte, cal fer servir uns determinats recursos. 

Els recursos humans necessaris consisteixen en una persona que realitza tot el 

projecte, junt amb l’ajuda del director del projecte que fa de guia i coordina les 

accions del realitzador del projecte, i també col-laboradors del centre de recerca 

i2CAT, que ajuden al realitzador del projecte amb qüestions més tècniques sobre 

la implementació. En quant als recursos hardware i software, s’especifiquen a 

continuació en les taules 2 i 3: 

 

Recurs Finalitat 

Ordinador portàtil Asus K55VM amb 

Windows 10 Home i Ubuntu 18.04 

Ordinador personal amb el que es fa el 

projecte 

Ordinador de sobretaula 
Ordinador proporcionat per la Facultat 

per a fer el projecte a la Facultat 

Servidor dedicat del departament 

d’Arquitectura de Computadors 
Servidor per a fer proves de rendiment 

Taula 2: Recursos hardware 

 

 

 

 



 

 

Recurs Finalitat 

RINASim 
Simulador basat en C++ per a provar la 

implementació 

Mendeley 
Software per a gestionar les referències 

per a la Bibliografia 

Microsoft Office 
Software per a elaborar la documentació 

escrita i les presentacions. 

Gantter Eina online per a fer esquemes de Gantt 

Taula 3: Recursos software 

 

7. Alternatives i pla d’acció 
 

7.1. Riscos 

 

Per a assolir el projecte, cal tenir en compte que hi ha certs riscos que poden 

aparèixer durant la seva realització i convé saber quins son per a poder actuar i 

solucionar-los. Al diagrama de Gantt apareix el risc associat a cada tasca 

assignat amb 3 colors diferents: verd indica risc baix, groc indica risc mitjà i 

vermell indica risc elevat. 

En la fase inicial hi ha un risc de nivell mitjà, on pot passar que hi hagi dificultats 

per a entendre correctament el funcionament de l’arquitectura RINA, ja que es 

una arquitectura totalment nova i diferent del que s’ha estudiat prèviament, i la 

documentació no és molt extensa ni abundant. 

En la segona fase, hi ha un risc clar de nivell elevat, i es que no s’aconsegueixi 

que la implementació funcioni correctament al simulador. Si s’aconsegueix que 

funcioni al simulador, por passar que no funcioni en un entorn quasi real, o que 

no s’aconsegueixi en el termini disponible. 

En la última fase no hi ha cap risc considerable, ja hi ha hagut una formació 

prèvia al realitzar el mòdul de Gestió de Projectes i es tenen les capacitats 

necessàries per a realitzar la documentació final i la presentació oral. 

 



7.2. Pla d’acció 

 

Sabent quins son els riscos, podem definir el pla d’acció i les alternatives per a 

poder assolir el projecte correctament. 

Si hi ha problemes per entendre el funcionament de RINA, es por preguntar al 

Director, que pot explicar alguns detalls que no s’entenguin, i en ultima instancia 

als col-laboradors del i2CAT. 

Si no s’aconsegueix fer funcionar la implementació de whatevercast al simulador, 

es pot demanar consell als col-laboradors del i2CAT sobre com procedir, i si fos 

necessari, relaxar els requisits de funcionament per tal de tenir alguna 

funcionalitat que funcioni. Si no funciona en l’entorn quasi real i no hi ha prou 

temps, podem reduir les variables i modificar l’entorn per a que sigui més senzill 

de fer funcionar. 

 

8. Identificació i estimació dels costos 
 

Per a poder realitzar les diferents tasques del projecte, cal identificar els seus 

costos, que son Humans, costos de Hardware, costos de Software i altres costos. 

 

8.1. Recursos humans 

 

Per al cost dels recursos humans, cal tenir en compte que només una persona 

s’encarrega de tots els rols necessaris per a completar el projecte, que son: cap 

del projecte, programador i tester. A la Taula 4 hi ha detallats el cost estimat de 

cada fase i total, i les hores de cada fase i rol, i a la Taula 5 el cost per hora de 

cada rol. 

 

 

 

 



Fase Rol Cost estimat 

Cap projecte Programador Tester 

Planificació 130h 0h 0h 1.040€ 

Implementació 0h 250h 60h 2.480€ 

Documentació 100h 0h 0h 800€ 

Total 230h 250h 60h 4.320€ 
Taula 4:Estimació d'hores i costos per als rols i fases 

 

 

 Rol 

Cap projecte Programador Tester 

Cost per hora 8€/h 8€/h 8€/h 
Taula 5:Cost per hora de cada rol 

 

 

8.2. Hardware 

 

La Taula 6 mostra el cost del hardware. Per al càlcul de l’amortització s’ha tingut 

en compte que cada dia té 8 hores laborables i que cada any té 250 dies 

laborables. El 60% de les hores es fan en el portàtil, mentre que el 40% restant 

es fan en l’ordinador de sobretaula. 

 

Producte Preu Unitats Vida útil Amortització/h Hores Amortització 

Asus K55VM 649€ 1 3 anys 0,108€/h 324h 35€ 

Ordinador 
Sobretaula 

1.000€ 1 3 anys 0,167€/h 216h 36,07€ 

Monitor 300€ 1 3 anys 0.05€/h 216h 10,8€ 

Servidor 9.000€ 1 3 anys 1,5€/h 10h 15€ 

Total      96,87€ 
Taula 6:Cost del hardware 

  

 

 

 



8.3. Software 

 

La Taula 7 mostra el cost del software. La resta de software no inclòs a la taula 

és gratuït (Ubuntu, RINASim, Mendeley, Gantter) o ja ve preinstal-lat als 

ordinadors portàtil i de sobretaula (Windows). 

 

Producte Preu Unitats Vida útil Amortització/h Hores Amortització 

Microsoft 
Office 

79€ 1 3 anys 0,013€/h 100h 1,3€ 

Total      1,3€ 

Taula 7:Cost del software 

 

8.4. Altres costos 
 

Cal considerar uns altres costos a més dels ja mencionats anteriorment. 

Per als costos indirectes, considerem el cost de la oficina, que és d’uns 600€ 

durant els 6 mesos que dura el projecte, tenint en compte que els costos de 

consum elèctric o d’internet ja van inclosos. 

En quant a les reserves de contingència, cal tenir en compte qualsevol 

desviació en la duració del projecte, considerem un 10% sobre la suma dels 

costos directes (humans, hardware, software) i els indirectes. 

Per als imprevistos, només considerem la possibilitat de que el servidor de la 

facultat no estigui operatiu, considerem que el cost associat a llogar un altre 

servidor es d’uns 200€, però la probabilitat de que estigui fora de servei es 

baixa (15%), per tant podem assignar 30€ per a cobrir l’imprevist. 

 

8.5. Costos totals 

 

Humans Hardware Software Indirectes Contingència Imprevistos Total 

4.320€ 96,87€ 1,3€ 600€ 501,82€ 30€ 5550€ 

Taula 8:Costos totals 



 

9. Sostenibilitat i compromís social 
 

La taula 9 mostra la matriu de sostenibilitat puntuada en les diferents etapes 

(projecte posat en marxa, vida útil i riscos) segons el punt de vista (ambiental, 

econòmic i social) 

 

 PPP Vida útil Riscos 

Ambiental Consum del 

disseny 

Empremta 

ecològica 

Riscos ambientals 

5/10 14/20 0 

Econòmic Factura Pla de viabilitat Riscos econòmics  

9/10 12/20 0 

Social Impacte personal Impacte social Riscos socials 

7/10 11/20 0 

Rang sostenibilitat 21/30 37/60 0 

58/90 
Taula 9:Matriu de sostenibilitat 

 

 

 

9.1. Impacte ambiental 

 

El consum del projecte depèn dels components que tenen els ordinadors que 

farem servir. En l’ordinador de sobretaula s’ha mirat d’escollir components 

d’última generació que tinguin un consum més baix; en el portàtil no s’ha tingut 

en compte ja que és personal i funciona bé. 

Aconseguir implementar correctament whatevercast a RINA significaria un pas 

endavant per a aconseguir que RINA s’imposi com a model universal a internet, 

les implicacions que tindria això a nivell ambiental son clares, a TCP/IP, les taules 

d’encaminament creixen de forma exponencial, la qual cosa augmenta 

significativament els requeriments a nivell de hardware dels routers. Amb RINA 

això no seria així, per tant els routers poden funcionar amb un hardware molt 

menys potent i per tant el consum del hardware seria molt inferior. 



 

9.2. Impacte econòmic 
 

El cost del projecte depèn dels recursos humans, de hardware i software, costos 

indirectes y altres costos descrits prèviament. Els recursos humans representen 

amb diferència la major part del cost. 

Amb RINA no s’espera una millora en els costos procedents dels recursos 

humans, però sí en costos materials, com ja s’ha comentat anteriorment, caldria 

un hardware menys potent, això faria que el preu dels routers fos més baix.  

 

9.3. Impacte social 
 

La realització del projecte m’aporta consciencia sobre els problemes que té 

internet en l’actualitat i com es poden resoldre, i també conèixer el funcionament 

d’una arquitectura diferent. 

Actualment la població pot gaudir d’un servei d’internet que en general funciona 

bastant bé, però hi ha alguns aspectes on RINA por portar una gran millora, per 

exemple, implementant whatevercast, que es el propòsit del projecte, podem 

millorar de manera significativa el funcionament de la transmissió de vídeo en 

temps real, o streaming, un servei cada cop més emprat a la societat actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



10. Diagrama de Gantt inicial 
 

 



11. Diagrama de Gantt actualitzat 
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Hi ha hagut una desviació important respecte a la planificació inicial especificada 

al diagrama de Gantt.  

L’estudi de l’arquitectura de RINA ha portat més temps del previst, és una 

arquitectura amb moltes particularitats respecte a TCP/IP i hi han alguns 

conceptes que no quedaven clars, a més, la documentació disponible no es 

molta i està molt dispersa per tot Internet. Ha calgut fer reunions addicionals amb 

el director per aclarir conceptes de l’arquitectura de RINA que no quedaven clars. 

Per altra banda, la fase d’implementació ha estat requerint molt més temps del 

previst. Ha calgut fer algunes reunions amb col-laboradors del centre i2CAT per 

tal de decidir de quina manera és millor implementar la funcionalitat de 

Whatevercast tenint en compte l’estat actual del simulador, ja que no hi havia 

molta documentació que ho expliqui, i també quines classes és millor no 

modificar i quines sí que es poden modificar. Entendre el funcionament del 

simulador no ha sigut gens fàcil, de nou, la documentació no explica molta cosa 

i entendre que fa cada part del simulador i com funciona tot plegat ha requerit 

bastant temps. En quant a la implementació de Whatevercast, ha calgut canviar 

més classes i funcionalitats del previst que han requerit invertir més temps en 

entendre el seu funcionament. 

En el Diagrama de Gantt Actualitzat es mostra quin ha estat realment el temps  

dedicat a cada tasca. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Aprofundint en l’arquitectura RINA 
 

RINA és una arquitectura diferent a TCP/IP, on la idea fonamental és que les 

xarxes de computadors són comunicació entre processos (IPC), de la mateixa 

manera que pot funcionar qualsevol sistema operatiu. 

A TCP/IP tenim un nombre de capes fixes (5 capes), cadascuna amb funcions 

diferents que les altres capes. 

 

Figura 2: Capes TCP/IP 

 

A RINA no hi ha un nombre de capes fixes, sinó que tenim una sola capa 

diferenciada, anomenada DIF, però que és recursiva i es pot repetir tantes 

vegades com ho necessitem segons l’abast que es vulgui comprendre, ja sigui 

un enllaç punt a punt o una xarxa privada virtual (VPN). Cada xarxa té un nombre 

variable de capes, i cada capa implementa els mateixos protocols i les mateixes 

funcions, però amb polítiques diferenciades per a satisfer els diferents 

requeriments que hi pot haver a cada capa. 

 

 

Figura 3: Capa recursiva a RINA 

 



 

Cada sistema que pertany a una DIF ha de tenir una instància, anomenada IPC 

Process (IPCP), que s’uneix a una DIF i és inicialitzat amb certs paràmetres 

mitjançant un procediment anomenat enrollment. Un IPCP té unes funcions 

bàsiques per a funcionar correctament, que son les mateixes a tots els IPCP. La 

funció de Data Transfer inclou seqüenciació, delimitació, adreçament i 

comprovació d’errors entre altres; la funció de Data Transfer Control s’encarrega 

del control de flux i de la retransmissió de paquets, i la funció de Layer 

Management permet l’assignació de flux, l’encaminament i l’assignació de 

recursos entre altres. 

 

 

Figura 4: Funcions en un IPCP 

 

Fora d’una DIF no es pot veure el seu contingut ni el que hi passa a dins sinó 

que per a comunicar-se amb altres DIF, aquesta demana serveis a altres DIF 

superiors o inferiors per a poder realitzar les funcions que necessita. 

 

 



Una diferència important amb TCP/IP es que mentre aquesta requereix 

especificar la direcció IP del Host destinació per enviar dades, a RINA això no es 

necessari, ja que les aplicacions origen i destinació tenen un nom únic, que és 

independent de la seva ubicació, això permet que una aplicació pugui canviar la 

seva ubicació sense que en l’àmbit extern a una DIF hi hagi cap diferència, ja 

que el nom de l’aplicació es el mateix i és l’únic requeriment per ser identificat en 

una xarxa.  

Una aplicació està per sobre d’una DIF, i està instanciada com a un procés, 

anomenat Application Process (AP), que resideix en una capa superior 

anomenada DAF. Un AP només ha d’especificar el nom de l’aplicació destinació 

i també els paràmetres QoS que desitja a la DIF associada; mitjançant una API, 

la DIF associada s’encarregarà de realitzar les funcions i comunicacions 

necessàries per a establir i iniciar la comunicació de l’aplicació origen amb 

l’aplicació destinació, sempre que l’aplicació origen tingui els permisos 

necessaris i sigui possible establir-la, establint un sistema fiable de control 

d’accés. Aquesta comunicació entre dos aplicacions s’anomena Flow. Cada 

extrem d’un Flow té assignat un Port-id, que identifica l’extrem on està cada 

aplicació. 

 

 

Figura 5: Comunicació entre dues aplicacions mitjançant un Flow 

 

A RINA no hi ha direccions IP per identificar la interfície on està ubicada una 

aplicació en un sistema, però un IPCP sí que té una direcció associada, que és 

depenent de la seva ubicació, i que permet saber on està ubicat l’IPCP dins d’una 

DIF. 



figura 6: Exemple de simulació d'events a RINASim 

13. El Simulador RINASim 
 

RINASim és un framework dissenyat per simular xarxes de sistemes basades en 

RINA en un simulador anomenat OMNeT++. Es una eina de codi obert que fa 

servir el llenguatge de programació C++, i permet visualitzar events discrets, per 

veure de manera més visual i pràctica el funcionament de RINA, així com veure 

i estudiar la implementació dels diferents protocols bàsics d’una capa i les seves 

polítiques, alhora que permet afegir noves funcionalitats i polítiques encara no 

existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, al simulador hi ha implementats els protocols i les funcionalitats més 

bàsiques per a fer funcionar la comunicació entre dues aplicacions i l’enviament 

de paquets entre elles. També hi ha implementades diverses polítiques en alguns 

dels protocols existents, com ara diferents polítiques d’encaminament de 

paquets o diferents polítiques de control de flux. Al simulador hi ha diferenciades 



Figura 7: Separació de protocols i polítiques al simulador 

dues parts per implementar: els protocols d’una capa i les polítiques de cada 

protocol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a provar el funcionament de RINA, hi ha diversos escenaris d’exemple 

disponibles ja preparats per a comprovar el seu funcionament, que permeten 

veure com funciona el procediment per crear un Flow, com es transmeten els 

paquets entre processos d’una DIF, com es fa el control d’errors, etc. 

Els fitxers .ned permeten especificar com serà la xarxa, quins host hi ha i com 

estan connectats. El fitxer omnetpp.ini i config.xml es fan servir per especificar 

els paràmetres necessaris per a poder establir la connexió i per el correcte 

funcionament dels DIF, com els noms de les aplicacions, les direccions dels 

IPCP, l’aplicació destinació, etc. 

 

 

 



Figura 8: Escenari d'exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest projecte, totes les funcionalitats s’implementaran i es provarà el seu 

correcte funcionament en el simulador. S’ha utilitzat la darrera versió del 

framework RINASim, corresponent a Juny del 2018, junt amb la versió 5.2 del 

simulador OMNeT++. 

 

14. Whatevercast 
 

L’ objectiu principal del projecte es la implementació de Whatevercast, que és la 

unificació de Unicast, Multicast, Broadcast i Anycast, però ens centrarem 

principalment en com implementar la funcionalitat de Multicast/Broadcast, 

garantint que sigui compatible amb la funcionalitat de Unicast i que puguin 

conviure sense problemes. 

Unicast és un mètode de transmissió de paquets on s’envia un paquet d’una 

aplicació origen a una aplicació destinació. Si es vol enviar dades a més d’una  



 

aplicació, l’aplicació origen ha d’enviar tants paquets com aplicacions destinació 

necessitin la informació, però això es tradueix en una eficiència en l’amplada de 

banda molt inferior i un ús major dels recursos en la xarxa, al haver de gestionar 

molts paquets. 

 

 

Figura 9: Unicast 

 

Multicast és un mètode de transmissió de paquets on volem transmetre dades a 

moltes aplicacions destinació, però ho fem enviant un sol paquet que acaba 

arribant a totes les destinacions. Això té una important avantatge, que és el de 

reduir el nombre de paquets que hi ha a la xarxa i el de no saturar l’amplada de 

banda quan el nombre d’aplicacions destinació és elevat. Es fa servir sobretot en 

transmissió de dades en temps real, especialment vídeo streaming. 

 

 

Figura 10: Multicast 

 

 



Broadcast fa servir el mateix concepte d’enviar un sol paquet a varies 

destinacions, però en aquest cas es transmet a tots els membres de la xarxa. 

 

 

Figura 10: Broadcast 

 

Anycast té varies destinacions com a possibles receptors d’informació, però 

només es transmet a una aplicació destinació, normalment en funció de la ruta 

que sigui més ràpida segons un algorisme d’encaminament.   

 

 

Figura 11: Anycast 

 

A RINA el concepte és el mateix, però així com a TCP/IP els hosts destinació 

s’han de subscriure a una determinada direcció IP per a pertànyer al mateix grup 

i poder rebre per exemple una transmissió Multicast, tenint un grup reduït de 

direccions IP disponibles per a Multicast, a RINA no hi ha direccions IP, 

s’accedeix a les aplicacions a través únicament d’un nom d’aplicació. Les 

aplicacions es poden subscriure a un nom global, on es pot decidir enviar dades 

a una o més aplicacions destinació en funció d’unes regles establertes si així es 

desitja. 



 

15. Implementació 
 

En l’estat actual del simulador, només hi ha implementada la funcionalitat bàsica 

per enviar dades d’una aplicació origen a un altre aplicació destinació, és a dir, 

Unicast. Hi ha implementades funcionalitats importants, com ara una taula 

d’encaminament o de Routing, que guarda informació sobre quin és el node 

següent per el que cal enviar un paquet per a poder arribar a l’aplicació 

destinació, calculada mitjançant un algorisme d’encaminament com OSPF entre 

altres, o la taula de Forwarding, que utilitza la informació calculada a la taula 

d’encaminament per decidir per quin port cal enviar el paquet per tal d’arribar al 

node següent. Tot i que funcionen correctament, estan implementades per a 

realitzar únicament transmissions Unicast, ja que només es calcula com arribar 

a una aplicació destinació. 

El primes pas per a poder implementar la funcionalitat de Multicast al simulador 

és buscar una manera eficient per decidir quin és el següent node al que cal 

enviar el paquet en funció de la distància de cada destinació i de la seva ubicació 

dins d’una DIF. 

A TCP/IP hi ha diverses maneres d’implementar Multicast. La major part 

d’implementacions estan basades en l’ús d’algorismes que calculen arbres 

Multicast i guarden la informació en una taula Multicast. Un exemple és MOSPF. 

Són algorismes que tenen com a desavantatge una escalabilitat limitada, ja que 

han de guardar molta informació a les taules de Routing i el nombre de grups 

Multicast sobre el que podem guardar informació és limitat. 

En aquest projecte hem decidit implementar Multicast d’una manera diferent, fent 

servir una tècnica anomenada BIER, proposada per l’organització IETF. 5 

BIER és una tècnica que elimina la necessitat de mantenir arbres d’estat per grup 

Multicast. La idea principal és que els routers s’encarreguen d’afegir una 

capçalera BIER als paquets, i aquesta conté la informació sobre els destins cap 

a on s’ha d’enviar tantes copies d’un paquet com siguin necessàries, segons a 

quines destinacions podem arribar enviant un paquet per un port determinat. 



 

Tenim routers d’entrada, que afegeixen la capçalera BIER a una PDU, i els 

routers de sortida, que l’eliminen. Els routers enmig d’aquests s’encarreguen de 

replicar els paquets i enviar-los per diferents ports segons la informació rebuda 

del Shortest Path Tree, que indica el camí més curt per arribar a la següent 

destinació. 

 

 

Figura 12: Esquema de funcionament de BIER 

 

 

Figura 13: Exemple de SPT amb 6 nodes 

 

En l’exemple de la figura 13, suposem que volem enviar un paquet als nodes 4 

i 5. El Node 1 posa un string “011000” a la capçalera del paquet per indicar que  



els destins son els nodes 4 i 5. Segons el SPT, podem arribar als dos nodes a 

través del node 2, per tant enviem el paquet al node 2 amb el bitstring 

“011000”. El node 2 rep el paquet i llegeix el seu bitstring “011000”, i segons el 

SPT, el node 5 és accessible des del node 5, i el node 4 és accessible des del 

node 4, per tant hem de duplicar el paquet i enviar un paquet al node 4 

modificant el bitstring a “001000” i per tant eliminem el bit que indica que volem 

anar al node 5; també hem d’enviar un altre paquet al node 5 i modificar el 

bitstring a “010000” per indicar que ja no volem anar al node 4. 

 

15.1. PDU Multicast 

 

Per a poder implementar la funcionalitat de BIER, cal que els paquets tinguin, a 

part dels camps habituals necessaris per al ser funcionament, un camp bitstring 

BIER per a poder guardar la informació sobre els destins on cal anar. La 

capçalera que té una PDU a RINA té diversos camps, com podem veure a la 

figura 14. 

 

 

Figura 14: Data Transfer PDU a RINA 

 

També hi ha tipus diferents de PDU, en aquest projecte ens interessa la PDU 

que permet enviar dades, o Data Transfer PDU, però també hi ha una PDU de 

control, o Control PDU, Management PDU, etc, que tenen funcions diferents que 

les d’enviar dades a una aplicació destinació. 

Com que afegir informació a una capçalera pot suposar un overhead important, 

hem decidit limitar la mida del bitstring, de tal manera que una PDU només pot 

contenir 10 destinacions. Per gestionar l’enviament de dades quan hi ha més 



nodes, fem servir un camp index, que indica quins nodes representa el bitstring. 

Per exemple, un índex 0 indica que un bitstring pot indicar com a activats nodes  

 

del 1 al 10; un índex 2 fa referencia a nodes del 21 al 30, etc. 

Com que volem aprofitar totes les funcionalitats de la Data Transfer PDU i poder 

mantenir a part la PDU Unicast, només cal crear una classe derivada que 

representi una PDU Multicast, afegint els atributs bitstring i index, una classe a 

la que anomenarem DataTransferPDUMC. 

 

packet DataTransferPDUMC extends DataTransferPDU { 
    type = DATA_TRANSFER_PDU_MC; 
    unsigned int nodes; 
    unsigned int rank; 
} 

 

15.2. RMT 

 

Un cop implementada la PDU Multicast, cal modificar el protocol RMT. És el 

protocol que s’encarrega de decidir per quin port cal enviar un paquet, segons la 

informació que ha rebut de la taula de Routing. Aquest protocol és el que volem 

que analitzi el bitstring de la PDU que l’hi arriba i decidir per quins ports cal enviar 

la PDU i actualitzar el bitstring si fos necessari. 

El Simulador ja té implementat en el protocol de Routing l’algorisme per trobar el 

SPT; també disposa d’un algorisme basat en Distance Vector però no ens 

interessa fer-lo servir. Podem aprofitar per tant les taules de Routing Unicast, 

que s’han calculat i actualitzat prèviament a l’arribada de la PDU al mòdul RMT. 

Disposem de varies polítiques ja implementades per al protocol RMT que fan ús 

de les taules de Routing, però estan pensades per a enviar un paquet a una sola 

destinació, segons el node més proper o inclús segons els paràmetres QoS que 

s’hagin especificat prèviament i que son necessaris complir. Cal implementar una 

nova política per tractar la PDU Multicast i aconseguir enviar correctament els 



paquets duplicats pels ports adients. Les polítiques existents retornen al mòdul 

principal el port per on enviar la PDU, la nova política retornarà un map que indica 

a quines direccions cal enviar una PDU per cada port d’un IPCP. Per exemple,  

 

si el IPCP de la DIF actual té els ports 1, 2 i 3 per on enviar PDU a altres IPCP i 

volem enviar dades als nodes 4, 5 i 9, consultem el SPT i ens diu que per arribar 

als nodes 4 i 5 hem d’enviar una PDU pel port 1 i per arribar al node 8 hem 

d’enviar una PDU pel port 3; tenim un map tal que: 

{1} -> {4,5} 

{3} -> {9} 

Hem afegit una nova política al Simulador anomenada MiniTableMult amb una 

funció que implementa el que s’ha comentat anteriorment, com es pot veure en 

el codi, on table representa la taula de Routing ja obtinguda prèviament amb 

informació sobre per quin port enviar la PDU segons la direcció a la que es vol 

arribar. 

 

map<RMTPort *, vector<int> > MiniTableMult::lookupmult(const PDU 
* pdu){ 
    map<RMTPort *, vector<int> > mp; 
    DataTransferPDUMC* dtpdu = (DataTransferPDUMC*) pdu; 
    unsigned int nodes = dtpdu->getNodes(); 
    int num = dtpdu->getRank()*10; 
    for(int i = num+1; i<= num+10; i++) { 
            if(nodes & 0x1) 
mp[table[to_string(i)]].push_back(i); 
            nodes = nodes >> 1; 
    } 
    return mp; 
} 

 

Un cop implementada la política, en el mòdul principal RMT (RMT.cc) obtindrem 

la informació del map obtingut i la farem servir per duplicar la PDU tantes 

vegades com entrades hi hagi al map, i enviarem la PDU duplicada pel port 

indicat al map, actualitzant la informació del bitstring. També cal tenir en compte 



si la PDU que ens arriba ja està destinada al propi IPCP, si és així, cal eliminar 

la informació del bitstring i enviar la PDU a un nivell superior, que s’encarregui 

de fer arribar les dades a l’aplicació. Implementem una funció que fa tot això si 

es detecta que el tipus de PDU que ens arriba és del tipus Multicast. 

 

void RMT::MulticastMgmt(PDU* pdu, cModule* senderModule) 
{ 
    bool fromPort = false; 
    if (dynamic_cast<RMTQueue*>(senderModule) != nullptr) fromPort = 
true;   // message from a port 
        Address a; 
        bool b = false; 
        DataTransferPDUMC* pdumc = (DataTransferPDUMC*)pdu; 
        unsigned int nodes = pdumc->getNodes(); 
        int num = (pdumc->getRank())*10; 
        for(int i = num+1; i<= num+10; i++) { 
            if(nodes & 0x1) { 
                a = Address(strdup((std::to_string(i)).c_str()), 
strdup((pdumc->getSrcAddr().getDifName().getName()).c_str())); 
                if (addrComparator->matchesThisIPC(a, pdumc) ) { 
                    b = true; 
                    if((1 << ((i%10)-1)) != pdumc->getNodes()) {   
//more than 1 dst 
                        DataTransferPDUMC* bPDU = pdumc->dup(); 
                        bPDU->setNodes(1 << ((i%10)-1)); 
                        relayPDUToEFCPI(bPDU); 
                        pdumc->setNodes(pdumc->getNodes() ^ (1 << 
((i%10)-1))); 
                        if(fromPort) { 
                            if (relayOn) { 
                                relayPDUToPort(pdumc); 
                            } 
                            else 
                            { 
                                EV << getFullPath() << " This PDU 
isn't for me! Holding it here." << endl; 
                            } 
                        } 
                        else relayPDUToPort(pdumc); 
                    } 
                    else relayPDUToEFCPI(pdumc); 
                    break; 
                } 
            } 
            nodes = nodes >> 1; 
        } 
        if(!b) { 
            if(fromPort) { 
                if (relayOn) { 
                    relayPDUToPort(pdumc); 



                } 
                else 
                { 
                    EV << getFullPath() << " This PDU isn't for me! 
Holding it here." << endl; 
                } 
            } 
            else relayPDUToPort(pdumc); 
        } 
} 

 

15.3. FA 

 

Un cop implementada la funcionalitat d’encaminament de PDU Multicast al 

Protocol RMT, per a que aquest pugui rebre una PDU multicast amb bitstring, 

primer cal crear la PDU al node origen amb tota la informació necessària. El 

protocol DTP és l’encarregat de crear les PDU, fent servir la informació referent 

a l’aplicació destinació o direcció IPCP destinació entre d’altes, que extreu del 

Flow que l’hi arriba. El problema que no permet que això funcioni per a PDU 

Multicast és que el Flow només ens dona informació sobre quina és l’aplicació 

destinació i la direcció IPCP destinació a la que cal anar per arribar a on està 

l’aplicació, podria ser considerat un Flow Unicast. Una possible solució seria 

implementar un Flow Multicast que tingui totes les aplicacions i direccions 

destinació, però és molt més complicat d’implementar i és un Flow amb masses 

bytes d’informació. Una solució molt més senzilla és fer que tots els Flows 

destinats a les destinacions multicast tinguin el mateix port origen, o bé mantenir 

el port original però afegir un camp a cada entrada de la taula de Flows, indicant 

quins Flows pertanyen al mateix grup multicast.  

De crear els Flows i mantenir la taula de Flows amb el seu estat s’encarrega el 

protocol FA. Tenim una Taula de Flows que guarda entrades amb informació 

sobre un Flow, si està associat correctament, etc. Hem afegit un camp a cada 

entrada de la Taula, anomenat multicastid, que permet saber a quin grup 

Multicast pertany el Flow. 

 

 



 

class NFlowTableEntry { 
  public: 
    ... 
 
  private: 
    FAIBase* fai; 
    Flow* flow; 
    int multicastid; 
    EAllocateStatus allocStatus; 
    simtime_t timeCreated; 
    simtime_t timeDeleted; 
}; 
 
 

Un cop afegit el camp a l’entrada de la taula de Flows, necessitem implementar 

una funció a la Taula que, donat un Flow, ens digui quins altres Flows 

comparteixen el mateix grup Multicast. 

 

std::set<int> NFlowTable::findEntriesBymid(int mid) { 
    std::set<int> lt; 
    for(TFTIter it = NFlowTab.begin(); it != NFlowTab.end(); ++it) { 
        NFlowTableEntry tft = *it; 
        if (tft.getMulticastid() == mid) lt.insert(std::stoi((&(*it))-
>getFlow()->getDstAddr().getIpcAddress().getName())); 
    } 
    return lt; 
} 

 

 15.4. DTP 

    
 
Finalment, cal modificar el protocol DTP per a crear les PDU des del node origen 

amb el bitstring adient. En el Simulador hi ha implementada la creació de PDU 

Unicast, cal fer modificacions per a crear PDU Multicast. 

 

 

 



 

 

void DTP::generatePDUsnewMC() { 

std::set<int> lt = nflowTab->findEntriesBymid((nflowTab-

>findEntryByFlow(flow))->getMulticastid()); 

if(lt.size() >= 1) generatePDUsnew(); // Unicast 
else if(lt.size() > 1) { // Multicast 

        DataTransferPDUMC* PDUmc = new DataTransferPDUMC(); 
         DataTransferPDUMC* baseDataPDUmc = PDUmc->dup(); 
         UserDataField* userDataField = userDataFieldQOut.front()-
>dup(); 
         unsigned int nodes = 0x0; 
         std::set<int>::iterator it=lt.begin(); 
         int current = *it/10; 
         bool b = false; 
         nodes = nodes | (1 << (((*it)%10)-1)); 
         ++it; 
        for (it; not b; ++it) { 
             if(it == lt.end()) { 
                 b = true; 
                 setPDUHeader(baseDataPDUmc); 
                 baseDataPDUmc->setNodes(nodes); 
                 baseDataPDUmc->setRank(current); 
                 generationmc(baseDataPDUmc); 
                 break; 
             } 
  if(current != (*it/10)) { 
                 setPDUHeader(baseDataPDUmc); 
                 baseDataPDUmc->setNodes(nodes); 
                 baseDataPDUmc->setRank(current); 
                 generationmc(baseDataPDUmc); 
                 nodes = 0x0; 
                 baseDataPDUmc = PDUmc->dup(); 
                 userDataFieldQOut.push_back(userDataField); 
                 userDataField = userDataFieldQOut.front()->dup(); 
             } 
  current = *it/10; 
             nodes = nodes | (1 << (((*it)%10)-1)); 
         } 
         delete PDUmc; 

} 

} 

 

Si només hi ha una entrada a la taula de Flows que coincideixi amb el multicastid 

del Flow, fem una transmissió Unicast, ja que només tenim una destinació que 

ha de rebre dades. Si més d’un Flow té el mateix multicastid del Flow, fem una 

transmissió Multicast, creant una o més PDU del tipus DataTransferPDUMC, 



depenent de les direccions que rebem dels Flows amb el mateix multicastid i 

segons si cal més d’un índex per tractar totes les destinacions. 

 

16. Escenari d’exemple 
 

Per a comprovar que la funcionalitat de Multicast funciona correctament, cal 

muntar un escenari d’exemple amb diferents Host, cadascun amb una aplicació, 

com es pot veure a la figura 15. 

 

 

Figura 15: Escenari exemple 

 

Hem configurat el fitxer omnetpp.ini per a que l’aplicació App1 del Host21 vulgui 

enviar dades a les aplicacions App2, App3 i App4 dels Host Host22, Host19 i 

Host24 respectivament. Per a simplificar, hem assignat manualment direccions 

als IPCP que coincideixen amb el número del Host: 

**.host21.applicationProcess1.apName = "App1" 
**.host22.applicationProcess1.apName = "App2" 



Figura 16: Finestra de simulació d'events 

**.host19.applicationProcess1.apName = "App3" 
**.host24.applicationProcess1.apName = "App4" 
**.host25.applicationProcess1.apName = "App5" 

**.host21.ipcProcess1.ipcAddress = "21" 
**.host22.ipcProcess1.ipcAddress = "22" 
**.host19.ipcProcess1.ipcAddress = "19" 
**.host24.ipcProcess1.ipcAddress = "24" 
**.host25.ipcProcess1.ipcAddress = "25" 

 

Un cop compilat el codi i creat l’escenari d’exemple, podem iniciar la simulació 

d’events de l’escenari creat per veure si funciona correctament. Veurem una 

finestra que mostra els events entre els diferents mòduls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació es mostra la seqüència dels events més rellevants que mostren 

com s’envia una PDU des del Host21 i acaba arribant als Host Host22, Host19 i 

Host24, i com es va duplicant la PDU quan és necessari. SDUData és el paquet 



que conté informació amb dades per l’aplicació destinació. A la finestra inferior 

es pot veire el número d’event, ordenat en el temps.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Conclusions 
 

Aquest projecte m’ha suposat una nova experiència i l’oportunitat d’aprendre una 

nova forma d’entendre el funcionament de la comunicació entre Xarxes, bastant 

diferent de com ho havia estudiat fins ara al grau. 

Ha suposat un repte important entendre el plantejament general de RINA i 

sobretot entendre com funciona el simulador i quina funció realitza cada mòdul, 

i com es relaciona tot plegat per a fer que la comunicació entre dues o més 

aplicacions sigui possible. Tot i això, considero que l’experiència ha estat molt 

bona i ha valgut la pena l’esforç invertit; he après moltes coses i he adquirit 

experiència programant en un simulador. 

En principi s’ha complert l’objectiu inicial del projecte, que era implementar 

Multicast i que pugui conviure amb Unicast i les altres formes d’enviament de 

dades, tot i que només s’ha provat en un simulador i no en un entorn real. Tot i 

això, el concepte de Whatevercast es pot portar més enllà; en un futur es pot 

mirar d’implementar la funcionalitat per crear un grup aplicació, on les aplicacions 

es poden subscriure a un nom i decidir quines d’aquestes aplicacions han de 

rebre dades mitjançant unes regles. 
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