
Tinet - Tarragona InterNET

Incidències any 1997

8/12/1997 - El servidor de correu electrònic de TINET (tinet.fut.es) ha deixat de funcionat. El servei s'ha 
reestablert el dilluns dia 9 de desembre a les 10:30. 

20/11/97 a les 13:00 Problemes amb el node Infovia de Valencia. El 055 comunica. La durada estimada 
de l'averia és d'una hora. Per més informació podeu trucar al 900-500.055. 

11/11/1997 a les 08:30 - Degut a un tall en el fluid elèctric, TINET ha deixat de donar servei fins les 
09:45. 

21/09/1997 a les 20:46 - Degut a la tempesta que sobre Tarragona, la línia amb Telefònica que ens 
provee la sortida amb Internet, a caigut. La xarxa amb internet es restableix en 36 minuts. 

04/09/1997 a les 17:43 - Degut a una caiguda d'una de les línies amb Telefònica, la connexió amb 
Internet s'ha aturat durant 15 minuts.

25/08/1997 a les 11:00 - El Servei de WEB i de FTP han estat aturats per tasques de manteniment i 
posta a punt dels serveis. L'aturada a tingut una durada de 40 minuts.

06/08/1997 a les 09:20 - El Servei de WEB i de FTP han estat aturats per tasques de manteniment i 
posta a punt dels serveis. L'aturada a tingut una durada de 40 minuts. 

23/07/1997 a les 05:27 - S'ha perdut la connexió exterior a partir de les 5:27 de la matinada, havent-
se reestablert al voltant de les 9:05 del matí. El motiu ha sigut la caiguda de la línia amb telfònica. 

22/06/1997 a la 01:00 - Caiguda del servidor SMTP de correu electrònic. El servei ha estat reestablert a 
les 16:00 del mateix dia. 

19/06/1997 a les 17:30 - Caiguda del servidor de News de IBERNET. 

18/06/1997 a les 18:00 - La conexió amb TINET mitjançant infovia a deixat de funcionar a partir de les 
6 de la tarda, a l'àrea de Catalunya, degut a una caiguda amb el node de Barcelona. Tanmateix, Telefònica 
va ser incapaç de desviar el tràfec a altres nodes com Madrid o Valencia. La línea es va reestablir a les 
21:15 p.m. Disculpeu les molesties. 

04/06/1997 a les 23:05 - La tarja de comunicacions de la línia d'Internet s'ha bloqueijat, quedant 
inutilitzats els servei de Internet i Infovia A les 09:30 del dia 05/06 s'ha reestablert la comunicació. 

04/06/1997 a les 09:20 - Per revisió del fluid elèctric de l'edifici on estem ubicats ( Escola Municipal de 
Música ), ens hem vist en l'obligació d'aturar el servei durant 25 minuts, reestablint el mateix a les 09:45. 
Disculpeu les molesties. 

30/05/1997 a les 16:15 - Per raons de manteniment, el servei de Correu Electrònic, s'aturarà durant 30 
minuts. Disculpeu les molesties. 

20/05/1997 a les 12:10 p.m - L'àrea urbanística on es troben situades les instal.lacions de TINET 
(carrer Armanyà) ha sofert una averia d'alta tensió, deixant sense corrent tot l'edifici. El servei s'ha tornat 
a reestablir a les 13:15 p.m 

20/05/1997 a les 04:00 a.m - La tarja de comunicacions que suporta la nova línia de 2 Mb de TINET 
s'ha bloqueijat. Aquesta averia ha deixat sense connexió a Internet i Infovia fins les 10:25 a.m 

16/05/1997 a les 09:00 a.m - S'atura el servei de Internet i Infovia per la instal.lació de la nova línia 
de 2 Mb. A les 11:45 a.m queda reestablert de nou el servei de Internet i Infovia amb la nova línia. 
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Actualment la configuració de les línies de TINET és:

●     Línia de Internet: 2Mb 
●     CIR Entrante Internet: 256 Kb 
●     CIR Saliente Internet: 128 Kb 
●     CIR Entrante Infovia: 256 Kb 
●     CIR Saliente Infovia: 256 Kb 
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