Reglament d’us de la Xarxa A.C. Alós
Els informem que d’aquí ben és donarà cobertura WIFI 2,4Ghz a tot el poble d’Alós. Aquesta
xarxa està promoguda per l’Associació Cultural d’Alós.
En principi, és una xarxa wifi d’autoprestació entre els socis de l’associació amb els següents
serveis:
-

-

Connexió de tots els socis que ho desitgen, amb possibilitat de connexions VPN
(Connexions privades virtuals) sempre i quan no siguin perjudiquin el bon
funcionament de la resta de la xarxa.
Accés a Internet. (limitat, veure condicions)
Possibilitat d’implantar infinitat de serveis propis a les xarxes com per exemple
telefonia IP, videoconferència entre socis...

Hi haurà dues formes de connectar-se a la xarxa:
-

Col·lectiva: Aquesta mena de connexió no requereix de cap mena d’infraestructura, on
siguis del poble on hi arribi la cobertura t’hi pots connectar, les dos places del poble. Et
connectaràs a uns AP disposats als edificis comunitaris.
Ho pots fer amb els portàtils*, mòbils, etc. Sempre que hi arribi suficient senyal de la
xarxa. No es aconsellable connectar-se si la cobertura es justa, ja que queda afectat el
rendiment col·lectiu.

-

Individual: El soci, té a casa seva una instal·lació pròpia. La instal·lació pot ser
realitzada per cadascun dels socis o un instal·lador, en qualsevol cas l’administrador hi
donarà el vistiplau i hi assignarà la configuració corresponent.
Els avantatges d’aquesta connexió és que és més estable, no distorsiona la resta de la
xarxa, pot oferir més velocitat, pots tenir xarxa wifi pròpia amb cobertura a tota la teva
casa on hi podràs connectar tots els dispositius que vulguis i/o compartir amb els veïns
propers.

Les condicions per connectar-se són les següents:
-

S’ha de ser soci de l’Associació Cultural d’Alós. La connexió a internet serà en regim
d’autoprestació entre els socis.
Els mateixos socis han de tramitar la connexió entrant a la web de l’associació i
omplint el formulari. Per qualsevol dubte consulteu amb l’administrador de la xarxa.
o Les dades necessàries són: Nom i cognoms, casa, correu electrònic.
o Cada casa i/o família podrà connectar un màxim d’un aparell wifi a la connexió
col·lectiva i un màxim d’una connexió individual.
o Cada soci donat d’alta rebrà la contrasenya de connexió i serà activat el seu
usuari.

-

Llegir, entendre i acceptar aquest document.

Cal tenir en compte:
-

L’Associació no és un proveïdor d’internet, encara que es pugui accedir a internet per
la seva xarxa. En cap cas no es podrà comparar mai a un accés a internet tradicional.
Si algun dia falla la connexió o la xarxa, no es podrà reclamar a l’associació. Només
informar de d’incidència i aquesta quan pugui mirarà de solucionar-ho.
L’associació s’encarregarà exclusivament del manteniment del seu equipament, mai de
les antenes de les connexions individuals instal·lats pels socis.
Cada soci serà responsable d’instal·lar-se i de fer el manteniment de la seva instal·lació
“individual”.
L’associació no es fa responsable de la seguretat de la mateixa. Cadascun dels usuaris
prendrà les mesures de seguretat necessàries per autoprotegir-se.
No es garanteix cap ample de banda dels serveis com ara l’internet.
La velocitat de l’accés a internet dependrà dels usuaris connectats i de l’ample de
banda utilitzat per aquests. Per aquest motiu i per que tots els socis puguin utilitzar-ho
és posaran unes normes d’utilització d’aquest servei*.
o No abuseu dels serveis que consumeixin un gran ample de banda: descàrrega
directa, p2p (emule, ares, etc), visualització de vídeos, discs durs virtuals...
o Si es detecta que algun dels socis fa un ús indiscriminat de l’accés a internet,
automàticament el servidor aplicarà les següents restriccions progressivament
fins que la xarxa quedi compensada.
Limitació de 2Gb/mes.
Limitació de l’ample de banda total a 128Kb.
Limitació de l’ample de banda total a 64Kb.
Restricció d’accés a la xarxa.
Les restriccions poden ser comunicades al soci a través del correu electrònic
facilitat. Aquestes seran aplicades per un temps indeterminat. El soci pot
argumentar el que cregui convenient per a que se li retiri la restricció, la
decisió de la qual recaurà en l’administrador, que procurarà sempre de
mantenir el benefici comú en vers de l’individual. Si no hi està d’acord pot
al·legar el que cregui convenient a la junta de l’associació.
* Si es detecta un abús extés en els socis, s’aplicaran limitacions de l’ample de
banda a tothom que dependrà dels socis connectats a la xarxa. D’aquesta
forma es garantirà uns mínims per a tothom. També es podran prendre
mesures de restricció de serveis.

-

Els usuaris de la xarxa es comprometen a responsabilitzar-se de l’ús que en fan de la
xarxa a no perjudicar-la ni a cometre il·legalitats dins d’aquesta.
L’associació no es fa responsable de cap dany causat als seus usuaris durant l'ús de la
xarxa.

-

Els socis que es vulguin connectar hauran d’acceptar les normes de funcionament que
aquí estan expressades. L’associació pot modificar aquestes normes per tal de garantir
un bon servei en el futur.

Aquesta normativa s’anirà actualitzant, cal un període de prova per tal de fer-ne les
valoracions, ajustos i/o modificacions corresponents. La connexió a la xarxa és un servei ofert
per l’associació voluntàriament. En qualsevol cas l’associació pot fer el que cregui convenient
amb aquesta connexió, ja sigui limitar-la, restringir-la o anul·lar-la.

