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Introducció

Gairebé tots els ordinadors estan connectats en xarxa, mitjançant cables o sense
(el cas del Wi-Fi). En aquesta unitat “Integració d’elements en una xarxa” veureu
com es du a terme aquesta comunicació físicament, per quins canals, quines
conseqüències i efectes té que es connectin mitjançant cable o sense, quins
problemes poden sorgir en les comunicacions i les solucions per aplicar. Una
vegada interconnectats tots els dispositius d’una xarxa, veure com s’estableix una
comunicació entre dos ordinadors, com cadascun reconeix quin trànsit de la xarxa
li pertany, com s’identifiquen en la xarxa i quins controls estableixen per assegurar
la comunicació.

En l’apartat “Medis físics de transmissió” aprendreu com es connecten els
diferents dispositius implicats en una xarxa per tal d’establir una comunicació
entre ells. En concret: com es connecten físicament, per quins medis. Aquests
medis, els físics, es classifiquen en dos grans grups: els cablats i els medis sense
fil. De cada grup veureu: els tipus de medis que hi ha, les característiques més
importants, els avantatges i inconvenients de cadascun dels tipus. Finalment també
veureu quins factors físics que actuïn sobre els medis poden provocar errors en la
comunicació.

En l’apartat “Adreçament de xarxa” veureu com s’identifiquen els ordinadors en
les xarxes, per permetre que el trànsit arribi d’un origen a la destinació. Per a això
es necessita que hi hagi un adreçament, identificació, dels diferents dispositius
(ordinadors i encaminadors) implicats en la comunicació, i també l’ús d’una sèrie
de protocols. Veureu els diversos tipus d’adreçament i com als ordinadors els
assignem l’adreça que els identifica.

En l’apartat “Adaptador i monitoratge” treballareu en la configuració dels adapta-
dors dels ordinadors perquè aquests puguin treballar correctament en una xarxa.
També s’indiquen els passos, ordres del sistema operatiu, per comprovar que
l’ordinador treballa correctament amb l’adaptador i xarxa. I no solament us
quedareu amb una visió de l’ordinador mateix com a element individual sinó que
aprendreu a usar eines per gestionar les xarxes, ja que aquestes creixen cada cop
més, són més complexes i, en conseqüència, sorgeix la necessitat de gestionar-les
eficaçment. Aquestes gestions us permetran resoldre incidències, configurar-la
per a un ús òptim i analitzar-ne el rendiment. Per fer-ho coneixereu eines que ens
permeten fer el monitoratge de les xarxes.

Per seguir els continguts d’aquest mòdul és convenient anar fent les activitats i
els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos del material web. Tot i que les
unitats tenen un contingut important des del punt de vista conceptual, sempre s’ha
procurat donar-los un enfocament pràctic en les activitats proposades.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Integra ordinadors i perifèrics en xarxes cablades i sense fil, i n’avalua el
funcionament i prestacions.

• Identifica els estàndards per a xarxes cablades i sense fil.

• Munta cables directes, creuats i de consola.

• Utilitza comprovadors per verificar la connectivitat de diferents tipus de
cables.

• Utilitza el sistema d’adreçament lògic IP per assignar adreces de xarxa i
màscares de subxarxa.

• Configura adaptadors de xarxa cablats i sense fil sota diferents sistemes
operatius.

• Integra dispositius en xarxes cablades i sense fil.

• Comprova la connectivitat entre diversos dispositius i adaptadors sense fil
sobre diferents configuracions.

• Utilitza aplicacions per representar el mapa físic i lògic d’una xarxa.

• Monitora la xarxa mitjançant aplicacions basades en el protocol SNMP.
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1. Medis físics de transmissió

El propòsit de la capa física és dur un flux de dades d’un terminal (ordinador,
host) a un altre. Per dur a terme aquesta tasca s’usen diferents tipus de medis
físics, conèixer els medis és l’objectiu d’aquest punt.

Heu de tenir en compte que els medis de transmissió són la part, segurament, més
duradora del disseny d’una xarxa, abans canviareu els terminals o algun dispositiu
d’interconnexió (encaminadors o commutadors) que els medis de transmissió,
i això fa que la tria del medi de transmissió sigui força important a l’hora de
dissenyar una xarxa. No obstant això, també heu de preveure el fet que és un
camp molt dinàmic en el qual contínuament sorgeixen nous productes i sistemes
de transmissió. Fixeu-vos en el vostre entorn: fa uns anys tots els ordinadors amb
accés a Internet tenien connexió per cable fins a l’encaminador (router) i ara aquest
cable, majoritàriament, ha desaparegut i la majoria de xarxes domèstiques s’han
convertit en xarxes sense fil.

A continuació veureu els medis de transmissió que s’usen actualment, i en conei-
xerem les especificacions. Aquestes especificacions faran que el medi funcioni de
la manera prevista i es pugui comunicar correctament amb la capa d’enllaç. En
les especificacions principals de cada medi de transmissió cal conèixer:

• Especificació tècnica (tipus de cablatge, de connectors, com transmet la
informació, etc.)

• L’amplada de banda

• Retard

• Cost

• Facilitat d’instal·lació

• Manteniment

A part d’estudiar com és el medi que comunica els dispositius d’una xarxa, també
heu de saber que una de les tasques importants de la capa física és com transmet
les dades pel medi de comunicació. Aquesta capa rep de la capa d’enllaç una
trama amb les dades per transmetre, codificades en un conjunt de bits; per tant,
la capa física ha de convertir aquests bits perquè puguin ser transmesos pel medi
físic. Per tant, serà responsabilitat de la capa física convertir els bits al senyal que
correspon al medi físic usat, i ha de convertir els bits a un senyal òptic, elèctric o
de microones.

Aquest procediment explicat pertoca a l’emissor però també la capa física es
responsabilitzarà de fer el procediment a la inversa en el cas del receptor, convertir
el senyal analògic (òptic, elèctric o de microones) a digital (bits), ja que ha de
passar la trama en format digital cap a la capa d’enllaç.
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Modulació

La modulació és una tècnica de
transport de dades que consisteix

a afegir la informació per
transmetre a un senyal anomenat
portador, de naturalesa elèctrica,
lluminosa o electromagnètica, de
tal manera que després pugui ser

recuperada.

El terme senyal de transmissió de dades fa referència a una informació
que es trasllada per un medi de transmissió transformat en un senyal
conformat per polsos elèctrics, lluminosos o electromagnètics o en forma
de modulacions, sobre senyals elèctrics, lluminosos o electromagnètics.

1.1 Tipus de senyals

Hi ha diferents tipus de senyals que representen informació, els senyals digitals i
els senyals analògics.

Un senyal digital és aquell en què les magnituds es representen mitjançant
valors discrets en lloc de variables contínues.

Un valor discret és aquell que es pot representar per un conjunt de valors de dos
estats, per exemple, l’interruptor de la llum només pot prendre dos valors o estats:
obert o tancat, o el mateix llum: encès o apagat. Un senyal digital es transmet
habitualment com un senyal per polsos.

Un senyal analògic és qualsevol senyal continu en temps i amplitud, les
variacions dels valors del senyal són les variacions de la informació del
senyal. Un senyal analògic es transmet habitualment en forma de modulació.

Fins fa poc temps, les transmissions de ràdio, televisió i telèfon s’envia ven per
l’aire o els cables utilitzant ones electromagnètiques. Aquestes ones s’anomenen
analògiques perquè tenen la mateixa forma que les ones de llum i so produïdes pels
transmissors, de la mateixa manera que canvia la llum o el so, el senyal elèctric
que transporta la transmissió també canvia proporcionalment. És a dir, els senyals
electromagnètics són anàlegs a les variacions de llum o de so que representen.

1.2 Propietats fonamentals dels medis de transmissió

I un dels factors que caracteritzarà la transmissió serà la velocitat en què serà duta
a terme pel medi físic que uneix l’emissor i el receptor. Aquesta velocitat estarà
determinada per la capacitat que té el medi de transportar aquest senyal.

L’amplada de banda és la quantitat de dades que es poden transmetre per
un medi en una quantitat de temps determinada.
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Aquesta amplada de banda fixa la capacitat del medi de transmetre les dades. És la
velocitat màxima a la qual podríeu transmetre dades en un medi concret, donada
una situació ideal. Però en una transmissió influeixen diferents elements, com són:

• Els dispositius d’interconnexió (tenir en compte els dispositius pels quals
passa la transmissió i les amplades de banda corresponents).

• La mida de les dades per transmetre (és més gran que la capacitat que té el
medi per transmetre).

• La topologia de la xarxa (el disseny de la xarxa afecta les distàncies per
recórrer en la transmissió. També el camí per seguir durant una transmissió,
el nombre divers de dispositius pels quals es passa).

• La congestió (s’està transmetent molta informació en el medi i això no el
permet aprofitar al màxim per a la vostra transmissió).

• La distància que ha de recórrer el senyal (segons el medi de transmissió el
senyal s’atenua a mesura que recorreu més distància).

La taxa de transferència és la velocitat real a la qual es transmeten els bits
per un medi físic. És l’amplada de banda real.

Podríem fer el símil que l’amplada de banda són els carrils d’una autopista, i les
dades els vehicles que hi passen. Si useu aquesta autopista vosaltres sols podreu
anar al màxim de velocitat permesa, fins i tot podríeu continuar anant a aquesta
velocitat màxima fins que s’acabessin omplint tots els carrils. Però si el nombre
de vehicles supera el nombre de carrils, ja no teniu suficients carrils per a tots els
vehicles, i aleshores ja no us permetria desplaçar-vos a la velocitat màxima.

Aquesta situació en les xarxes d’ordinadors es donaria quan hi ha un alt volum de
dades o un alt nombre d’usuaris. També us podeu trobar que de cop l’autopista
passa a un tram amb menys carrils, i provoca una disminució de la vostra
velocitat. En les xarxes d’ordinadors correspon al cas de passar per un dispositiu
d’interconnexió amb menys amplada de banda. Fins i tot us podríeu trobar en el
cas que us heu d’aturar en un peatge. En les xarxes correspondria al cas d’una
congestió.

Una altra situació comparable és el sistema de canonades d’un edifici, el diàmetre
de la canonada seria l’amplada de banda, i l’aigua que transporta, les dades. Per
tant, el diàmetre us marca la capacitat màxima d’aigua que té la canonada i a la
vegada us fixa el cabal màxim. Us podríeu trobar que la canonada que us ha posat
la companyia d’aigües, que us porta l’aigua del carrer, sigui de 20 centímetres de
diàmetre. Però un cop dins del vostre edifici sigui de 10 centímetres de diàmetre i
dins de casa vostra sigui de nou de 20 centímetres de diàmetre. Aquesta situació us
provoca que la vostra canonada no estigui aprofitada al 100% de la seva capacitat,
perquè passa per una canonada intermèdia de menys capacitat.

La mateixa situació traduïda a les xarxes seria en una transmissió en què en el
camí de l’emissor al receptor s’interposa un dispositiu amb menys amplada de

Unitats de la taxa de
transferència

La taxa de transferència es
quantifica usant les unitats
següents:

• bits per segon (bit/s o
bps)

• bytes per segon (byte/s
o Bps)

• quilobits per segon
(kbit/s o kbps)

• megabits per segon
(Mbit/s o Mbps)

• gigabit per segon
(Gbit/s o Gbps)

L’equivalència entre les unitats
és diferent que en les usades per
quantificar les mides de dades.
En aquest cas l’equivalència és:

1 kbps = 103 bps,

a diferència de:

1 kbit = 210 bits.
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Backbone (Troncal de la
xarxa)

El troncal és la part del cablatge
que actua com a ruta principal

per al trànsit de la xarxa o
l’encamina a altres xarxes.

banda que els de l’origen i destinació. En aquest escenari la canonada intermèdia
s’anomena coll d’ampolla (bandwidth bottle neck), ja que us limita el cabal
màxim. En les xarxes aquest dispositiu intermedi us limita tota l’amplada de banda
de la vostra xarxa.

1.3 Medis físics

Una vegada la capa física crea els senyals que permeten la transmissió de la
informació, cal un medi físic perquè els senyals es desplacin des de l’emissor fins
al receptor. Aquest medi físic pot ser de diferent naturalesa, i la xarxa resultant es
classificarà d’acord amb aquesta.

Els materials a través dels quals flueix el corrent presenten diferents graus
d’oposició –o resistència– al moviment dels electrons. El grau de resistència
depèn de la composició química dels materials: aquells que presenten molt poca o
cap resistència s’anomenen conductors, mentre que aquells que no deixen que el
corrent flueixi o el restringeix s’anomenen aïllants. Amb la lletra R representeu
la resistència. La unitat que mesura la resistència és l’ohm (Ω).

Els tipus principals de medis físics són:

• El cablatge de coure.

• El cablatge de fibra òptica.

• Comunicacions sense fils, és a dir, la mateixa atmosfera usada en
transmissions, mitjançant radiofreqüències, satèl·lits, etc.

A la figura 1.1 podeu veure el significat de cada part del nom del cable.

Figura 1.1. Codi de comercialització del cable

Generalment, en les xarxes LAN (Local Area Network, xarxes d’àrea local), s’usa
cablatge de coure, en les seves diferents modalitats, per a la unió d’elements de
xarxa, i es reserva l’ús de cablatge de fibra òptica per a la unió de nodes principals
(backbone).
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1.3.1 Cablatge de coure

El cablatge de coure és el medi més comú d’unió entre dispositius en xarxes locals.
S’usen dos tipus de cables: el cable coaxial i el cable de parells trenats. Dins
d’aquests dos tipus, teniu la classificació següent:

• Cable coaxial

• Cable de parells trenats:

– STP

– ScTP

– UTP

Cable coaxial

El cable coaxial conté un conductor central (conductor de coure) situat coaxi-
alment dins un cilindre exterior de naturalesa igualment conductora, amb una
malla trenada (blindatge de coure trenat). Els dos conductors estan separats per
un material dielèctric –cos no conductor– (l’aïllament de plàstic), i el conductor
exterior està cobert també per una funda de plàstic (el revestiment exterior). El
cable coaxial s’ha de manipular amb compte, ja que per un cop o un plegament
excessiu pot produir una deformació en el blindatge del cable que redueixi l’abast
del cable. Podeu veure un esquema d’un cable coaxial a la figura 1.2.

Figura 1.2. Esquema d’un cable coaxial

Aquesta disposició coaxial dels dos conductors aconsegueix una immunitat molt
superior a les interferències electromagnètiques i diafonia que la que té el parell
trenat. Això permet usar-lo per a grans distàncies i capacitats.

El cable coaxial es va desenvolupar inicialment per a les xarxes troncals de
telefonia analògica, en les quals un únic cable podia transmetre fins a 10.000
circuits simultanis de veu. Als anys setanta es comencen a desenvolupar sistemes
de transmissió telefònica digital amb aquest tipus de cable. No obstant això,
actualment aquest ús dels cables coaxials s’ha frenat a causa de la substitució per
cables de fibra òptica, de cost inferior i amplada de banda superior.

Especificacions de cable

Els cables tenen diferents
especificacions relacionades amb
el tipus de cable. En les xarxes
Ethernet tenim:

• 10 BASE-T

• 10 BASE5

• 10 BASE2
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Impedància

L’electrònica defineix la
impedància com la quantitat

total d’oposició al flux del
corrent elèctric. La impedància
de 50 Ohms d’un cable coaxial
influeix en la velocitat amb què

poden viatjar els paquets a través
del material conductor en

condicions òptimes.

Actualment s’utilitza per a senyals de televisió (per cable, via satèl·lit o antena),
per a connexió de centrals telefòniques, la connexió d’automatismes industrials i
en xarxes d’àrea local.

Algunes de les característiques generals del cable coaxial són:

• Velocitat i taxa de transferència 10-100 Mbps.

• El seu cost és econòmic.

• La mida dels medis i dels connectors és mitjana.

• La longitud màxima del cable és de 500 metres.

Per a les LAN, el cable coaxial ofereix diversos avantatges: es poden realitzar
esteses entre nodes de xarxa a distàncies més grans que amb altres tipus de cables
(uns 500 metres), sense que calgui utilitzar tants repetidors; és més econòmic que
el cable de fibra òptica; i la tecnologia és summament coneguda. Malgrat que s’ha
usat durant molts anys per a tota mena de comunicacions de dades, avui en dia ha
deixat pas a la fibra òptica.

Hi ha diversos tipus de cable coaxial segons el seu diàmetre, que oscil·la entre 5 i
25 mm. Veieu a continuació tres d’aquests tipus:

• RG-62: cable utilitzat en les xarxes del tipus ARCnet (attached resource
computer network, arquitectura de xarxa d’àrea local que utilitza una tècnica
d’accés de pas de testimoni com el token ring), que té una impedància de
93 ohms. Per a la connexió física, com a elements d’unió s’utilitzen els
connectors BNC mascles, axials, en T i terminals de càrrega encarregats
d’impedir el rebot dels senyals de 93 ohms.

• 10Base2: cable utilitzat en xarxes petites amb estructura en bus. És un tipus
de cable coaxial molt semblant al d’antena de televisió, també anomenat
RG-58. Per establir les connexions amb les targetes de xarxa i ampliar els
segments de xarxa de cable, també s’utilitzen connectors del tipus BNC
mascles, axials, en T (vegeu la figura 1.3) i terminals de càrrega encarregats
d’impedir el rebot dels senyals, en aquest cas de 50 ohms. Recordeu que
en la denominació el 10 indica la velocitat màxima de transmissió del
cable (10 Mbitps); el mot Base, que la transmissió es fa en banda de base
(tècnica pròpia d’instal·lacions de distància curta, en què la informació
s’envia en format digital i en què només un únic equip pot utilitzar el medi
de transmissió); i el 2, que el segment de cable més llarg pot tenir 2 × 100
metres (200 metres), fins a un màxim de 5 segments de cable amb elements
repetidors del senyal. Aquest cable també és conegut com a cable coaxial
prim.

• 10Base5: cable coaxial més gruixut i molt rígid, que s’anomena també
cable coaxial gruixut o RG-8 i RG-11. Paral·lelament al cable esmentat
abans, té una velocitat màxima de 10 Mbitps i el nombre 5 indica que el
cable més llarg pot tenir 5 × 100 metres (500 metres), fins a un màxim de
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5 segments. La impedància del cable és de 50 ohms i els segments de cable
necessiten un terminal de càrrega de 50 ohms als extrems. Aquest tipus de
connexió necessita l’ús de transceptors per connectar la targeta NIC amb el
cable, connectors de sèrie N que s’usen per interconnectar els segments de
xarxa. Per fer-ho cal un connector axial i dos connectors mascles d’aquesta
sèrie i terminals de sèrie N que s’usen per tancar els elements troncals de
la xarxa. El cable coaxial gruixut és difícil d’instal·lar i poc manipulable
en comparació del cable coaxial prim. En el disseny original de les xarxes
Ethernet s’usava aquest cable com a medi compartit, com a backbone de la
xarxa, i es tria pels avantatges comentats i pel seu cost acceptable.

Figura 1.3. Connectors de cable coaxial

El cable coaxial està marcat amb les característiques tècniques del cable cada 2,5
metres: per tant, si els dispositius es connecten a una distància més petita que la
indicada es poden produir errors. La impedància d’aquest cable és de 50 Ohms,
per la qual cosa els segments del cable han de tenir una càrrega de 50 Ohms als
extrems.

Actualment s’ha de tenir en compte que en el disseny de xarxes locals no
s’acostuma a usar aquest cable, tot i que podeu trobar encara l’ús del cable coaxial
de banda ampla, que té 75 ohms d’impedància, que no és ni més ni menys que
el cable coaxial d’antena de televisió. Es fa servir en comunicacions telefòniques
com a nivell intermedi entre el cable de parell trenat i la fibra òptica. En xarxes
locals es fa servir en alguns casos quan es vol tenir gran capacitat sense recórrer
a la fibra òptica. Generalment s’usa per a la televisió per cable.

Cable de parells trenats

Podeu trobar diferents models de cable de parells de fils trenats en el mercat.
Els connectors s’anomenen RJ-45. Va ser aprovat per l’IEEE el 1990 per
interconnectar ordinadors, i avui és el medi de transmissió més emprat.

L’estructura d’un cable de parell trenat és la d’un cable de comunicacions
flexible, que conté parells de fils de coure aïllats per un embolcall plàstic
i enrotllats entre ells per evitar les interferències electromagnètiques i
recoberts per un plàstic aïllant.
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Els models comercials més utilitzats i normalitzats són:

• STP (shielded twisted pair, parell trenat apantallat)

• ScTP (screened twisted pair, parell trenat amb pantalla global)

STP

Com es mostra a la figura 1.4, el cable STP està format per una capa exterior
plàstica aïllant (embolcall) que recobreix una malla metàl·lica. Aquesta malla
(blindatge trenat) recobreix les capes interiors de paper metàl·lic, dins de les
quals se situen normalment quatre parells de cables, trenats per parells, amb
revestiments plàstics de diferents colors per a la seva identificació. Combina les
tècniques de blindatge, cancel·lació i trenat de cables. Segons les especificacions
d’ús de les instal·lacions de xarxa Ethernet, el cable STP proporciona resistència
contra la interferència electromagnètica i de la radiofreqüència sense augmentar
significativament el pes o mida del cable. És un cable de 150 Ohms.

Figura 1.4. Esquema de cable trenat blindat STP

A diferència del cable coaxial, el blindatge en l’STP no forma part del circuit de
dades i, per tant, el cable ha d’estar connectat al terra pels dos extrems.

Normalment, els instal·ladors connecten STP a terra, a l’armari, per al cablatge
i el concentrador, encara que això no sempre és fàcil de fer, especialment si els
instal·ladors intenten usar plafons de connexió antics que no es van dissenyar per a
cable STP. Si la connexió al terra no està ben realitzada, l’STP es pot transformar
en una font de problemes, ja que permet que el blindatge actuï com si fos una
antena, absorbint els senyals elèctrics dels altres fils del cable i de les fonts de
soroll elèctric que provenen de l’exterior del cable.

No és possible realitzar esteses de cable STP tan llargues com amb altres medis de
networking (com, per exemple, cable coaxial) sense repetir el senyal: la longitud
màxima de cable recomanada és d’uns 100 metres, i el seu rendiment sol ser de
10-100 Mbps.

ScTP
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Com es mostra a la figura 1.5 el cable ScTP consisteix bàsicament en cable
UTP embolcallat en un blindatge de paper metàl·lic. També se l’anomena UTP
apantallat o FTP (Foil Twisted Pair). És un cable de 100 Ohms. Al igual que el
cable STP, ha d’estar connectat al terra pels dos extrems per tal d’evitar problemes
de soroll, ja que el blindatge podria actuar com a antena i recollir senyals no
volguts.

Figura 1.5. Esquema de cable blindat ScTP

El blindatge evita que les ones electromagnètiques externes produeixin soroll als
cables de dades i minimitza la irradiació de les ones electromagnètiques internes,
que podrien fer soroll en altres dispositius.

UTP: Cable de parells trenats no blindats

El cable UTP (Unshielded Twisted Pair, cable parell trenat) tal i com podeu veure
a la figura 1.6 està format per quatre parells de fils, trenats per parells, i revestits
d’un aïllant plàstic de colors per identificar-los. És el cable més emprat, pel seu
baix cost i facilitat d’instal·lació. Es coneix com a 10 BASE-T.

Figura 1.6. Esquema de cable blindat UTP

El cable UTP categoria 5 té una velocitat de transmissió de 100 MGbs. Quan
s’usa com a medi de networking, el cable UTP té quatre parells de fils de coure de
calibre 22 o 24. L’UTP té una impedància de 100 Ohms. Quan s’instal·la el cable
UTP amb un connector RJ, les fonts potencials de soroll de la xarxa es redueixen
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enormement i pràcticament es garanteix una connexió sòlida i de bona qualitat.

No obstant això, el cable de parells trenats no blindats UTP és més sensible al
soroll elèctric i la interferència que altres tipus de medis de networking. A més,
tot i que abans el cable UTP es considerava més lent per transmetre dades que
altres tipus de cables, avui dia ja no és així. De fet, en l’actualitat, es considera
que el cable UTP és el més ràpid entre els medis basats en coure. La distància
màxima recomanada entre repetidors és de 100 m, i el seu rendiment és de 10-100
Mbps.

Connectors

Per connectar el cable UTP als diferents dispositius de xarxa, s’usen uns con-
nectors especials, denominats RJ-45 (Registered jack - 45), molt semblants als
connectors típics del cablatge telefònic domèstic.

RJ-45 femella

Aquest connector redueix el soroll, la reflexió i els problemes d’estabilitat mecà-
nica i s’assembla a l’endoll telefònic, amb la diferència que té vuit conductors en
lloc de quatre. Es considera un component de networking passiu, ja que només
serveix de camí conductor entre els quatre parells de cable trenat de categoria 5 i
les potes de l’endoll RJ-45. D’altra banda, s’entén com un component de la capa
1, més que no pas un dispositiu, atès que serveix només de camí conductor per a
bits.

Els endolls o connectors RJ-45 s’insereixen en receptacles o jacks RJ-45. Els
receptacles RJ-45 tenen vuit conductors, que s’ajusten als del connector RJ-45. A
l’altre costat del receptacle RJ-45 hi ha un bloc d’inserció on els fils individuals
se separen i s’introdueixen en ranures mitjançant una eina similar a una forquilla
denominada eina de punció. Comunament se’ls anomena RJ-45 femella. Vegeu
un exemple en la imatge. El mateix connector es pot instal·lar en superfície, o
ficar en un armari de comunicacions com es mostra a la figura 1.7.

Figura 1.7. Armari de comunicacions
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Per centralitzar els diferents connectors RJ-45, s’utilitzen uns dispositius especials,
denominats taulers de connexió. A la figura 3.8 es mostra un exemple de tauler
de connexió.

Figura 1.8. Tauler de connexions

Vénen proveïts de dotze, vint-i-quatre o quaranta-vuit ports i normalment estan
muntats en un bastidor. Les parts davanteres són receptacles RJ-45 i les parts del
darrere són blocs de punció que proporcionen connectivitat o camins conductors.
En el mercat se’n poden trobar per peces soltes. L’instal·lador els haurà de muntar
endoll per endoll i connectar-hi el cable; una vegada fet això, només cal connectar-
hi el cable amb l’eina de punció.

Connexions amb cable UTP amb els connectors RJ-45

En les xarxes LAN Ethernet 10BASET (i superiors), normalment tots els cablatges
horitzontals (com el que apareix a la figura 3.8) es realitzen mitjançant cable UTP
i connectors RJ-45. Ara bé, depenent de l’ús concret que es donarà al cable d’unió,
aquest pot adoptar diverses configuracions que definiran les connexions entre els
diferents pius dels connectors RJ-45 inicial i final del cable.

Els fils, pins, del cable tenen diferents terminacions segons l’estàndard a usar.
Aquests estàndards defineixen les posicions dels fils, segons els colors, i quina
funció tenen cada posició. Un dels estàndards més usats és el 568b. Vegeu el
significat dels fils segons el color i la posició ocupada a la taula 1.1.

Taula 1.1. Significats dels fils del cable

Fil (pin) Significat Color

1 transceptor de dades + blanc-taronja

2 transceptor de dades - taronja

3 rebre dades + blanc-verd

4 dades bidireccionals + blau

5 dades bidireccionals - blanc-blau

6 rebre dades - verd

7 dades bidireccionals + blanc-marró

8 dades bidireccionals - marró
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Els connectors no sempre es connecten de la mateixa manera al cable. Segons el
que vulgueu connectar, tindreu diferents tipus de cables:

• Cable de connexió directa (straight through).

• Cable de connexió encreuada (cross-over).

• Cable de consola o transposat (roll-over).

Pins de l’RJ-45

A continuació veureu com s’ha de connectar el connector RJ-45 al fil per obtenir
un tipus de cable o un altre.

Com que el que canvia són les posicions dels fils de colors, els esquemes i imatges
estan fets tenint en compte que agafeu el connector RJ-45 per la part davantera
verticalment i amb els pins a la part superior.

• Connexió directa (straight trought). Aquest tipus de connexió s’usa en
cables que han de connectar un element (ordinador) a una xarxa Ethernet
10BASET. Generalment, un extrem del cable (terminal A) es connecta al
receptacle de la targeta de xarxa de l’ordinador (host), mentre que l’altre
extrem (terminal B) es connecta a un commutador, com es veu a la figura
1.9.

Figura 1.9. Esquema de connexió directa

• Connexió encreuada (cross-over). S’utilitza per connectar dos elements
directament dos ordinadors, dos commutadors o dos concentradors– i es
considera part del cablatge vertical o backbone. El cable d’interconnexió
encreuada significa que el segon i el tercer parell en un extrem del cable es
troben invertits a l’extrem oposat, com es representa a la figura 1.10.
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Figura 1.10. Esquema de connexió encreuada

Cable de consola RJ-45 a DB9

• Connexió de consola (roll-over) transposada. El cable de consola s’uti-
litza per connectar una estació de treball o terminal no intel·ligent al port
de consola de la part posterior de l’encaminador o del commutador amb la
finalitat de poder configurar-lo. Aquest tipus de cable té els dos connectors
RJ-45: normalment cal endollar un dels connectors a un adaptador de
terminal RJ-45 –a DB9 o DB25–, el qual converteix el RJ-45 en un
connector D femella de nou o vint-i-cinc pins que es pot connectar a un
port sèrie COM de l’ordinador. En aquesta connexió tots els cables van
invertits de posició, com si es reflectissin en un mirall, i el seu esquema
és que apareix a la figura 1.11. De vegades també es pot necessitar un
adaptador per convertir un terminal DB9 a DB25 o viceversa, com el que es
mostra a la figura 1.12.

Figura 1.11. Esquema de connexió consola
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Kevlar

És una fibra amb unes
característiques adients per a l’ús

en transmissions òptiques. Les
principals característiques són:

• Suporta altes
temperatures.

• Lleugera.

• Resistent, alta
resistència al tall (5
vegades més que
l’acer).

• Resistència a la
corrosió química.

Figura 1.12. Cable que converteix de 9 a 25 pins

1.3.2 Fibra òptica

Els sistemes de transmissió per fibra òptica, que es van introduir en la comunicació
en la dècada dels setanta, han estat una de les causes més importants per explicar
l’alt desenvolupament que han assolit les comunicacions pels motius següents:

• una millora significativa en termes econòmics,

• una reducció dràstica de les dimensions del cablatge,

• una comunicació més segura,

• una acceleració de la capacitat de transmissió.

Teniu que un cable de fibra òptica és molt més fi que un parell trenat o coaxial
i a causa de la seva alta capacitat un cable de fibra òptica pot substituir molts
cables de coure. És més segura la comunicació perquè no capta interferències
externes. Mentre que un cable coaxial típic necessita repetidors cada 2 km, el
sistema òptic, tot al contrari, té una separació entre repetidors entorn de desenes
o fins i tot centenars de quilòmetres. Tots aquests factors han ajudat a digitalitzar
les línies de comunicació i fer aquest salt en la tecnologia de les comunicacions
dels darrers anys.

En aquesta transmissió el senyal usat és la llum, o sigui, enviareu les dades
mitjançant llum. Com es veu a la figura 1.13 el medi de transmissió està format
pel següent:

• El nucli: un cilindre de cristall o plàstic molt fi, ja que el diàmetre pot arribar
a ser de 8 micròmetres. Per aquí es transmet la informació mitjançant un
feix de llum fluctuant.

• Revestiment: envolta el nucli d’una capa protectora que permet retenir la
llum en el nucli (blindatge de plàstic). Aquest revestiment intern a vegades
és reforçat normalment d’un material plàstic com el Kevlar, el propòsit del
qual és donar més amortiment i protecció a les fràgils fibres de vidre, que
tenen el diàmetre d’un cabell. Sempre que els codis requereixin que els
cables de fibra òptica hagin d’estar sota terra, a vegades s’inclou un filferro
d’acer inoxidable com a reforç.
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• Revestiment exterior: protegeix la fibra, la fa més robusta i evita que es
malmeti. Normalment formada per material plàstic, compleix amb els codis
aplicables d’incendi i construcció.

Figura 1.13. Cable de fibra òptica

Aquesta transmissió normalment és símplex, que només va en un sentit, i per
aconseguir una comunicació dúplex, és a dir, completa, en els dos sentits, haureu
d’instal·lar dues fibres, dos nuclis, una per a cada sentit.

El cable de fibra òptica pot conduir transmissions de llum modulades. Si es
compara amb altres medis de xarxes, és més car; no obstant això, no és susceptible
a la interferència electromagnètica i ofereix velocitats de dades més altes que
qualsevol dels altres tipus. El cable de fibra òptica no transporta impulsos elèctrics
–com fan els cables de coure–, sinó que transporta polsos de llum, originats per
dispositius de díodes emissors de llum LED o per un làser.

Les parts que guien la llum en una fibra òptica es denominen nucli i revestiment.
El nucli és generalment un vidre d’alta puresa amb un alt índex de refracció. Quan
el vidre del nucli està recobert per una capa de revestiment de vidre o de plàstic
amb un índex de refracció a sota, la llum es captura al nucli de la fibra. Aquest
procés es denomina reflexió interna total i permet que la fibra òptica actuï com un
“tub de llum”, guiant la llum a través d’enormes distàncies, fins i tot quan ha de
travessar colzes.

La longitud màxima de cable recomanada entre nodes és de 2.000 metres i el seu
rendiment és alt. Actualment s’utilitza per al troncal (backbone) de la xarxa.

Connector de fibra òptica

Hi ha dos sistemes de transmissió de dades per fibra òptica: els que usen
LEDs (Light-Emitting Diode, díode que emet llum) i els que usen díodes
làser. El cable de fibra òptica té dos modes de transmissió: monomode i
multimode.

Multimode i monomode

Els sistemes que usen LEDs la transmissió del pols de llum (equivalent a un bit)
genera múltiples raigs de llum al viatjar per la fibra, doncs es tracta de llum normal.

Optoelectrònica

Tot i que la informació es
transmet en forma de polsos
lluminosos els xips de dins dels
dispositius d’interconnexió
(commutadors, encaminadors,
etc.) continuen funcionant amb
corrent elèctric, per la qual cosa
els dispositius emissor i detector
han de convertir la informació
d’un format a l’altre; per aquest
motiu s’utilitza de vegades la
denominació optoelectrònica
per referenciar aquests
dispositius.
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Atenuació

És la quantitat de senyal que es
perd en viatjar pel medi de

transmissió, des de l’origen fins
al node de recepció.

L’atenuació en una fibra òptica
es mesura en decibels.

Es diu que cada un d’aquests raigs es coneix com un mode i la fibra que
s’utilitza per transmetre llum d’emissors LED (llum no coherent) s’anomena
fibra multimode.

Pel contrari els díodes làser emeten llum coherent, generen un únic raig de llum,
sense dispersió.

Aquest únic propaga a través de la fibra en un sol mode i per aquest motiu la
fibra utilitzada per la llum làser s’anomena fibra monomode.

Les fibres monomode s’usen per a transmetre a grans velocitats i/o a grans
distàncies.

Quan es transmet un pols per una fibra multimode els raigs es reflecteixen
múltiples vegades abans d’arribar al seu destí, amb angles diversos (tots per sobre
de l’angle límit, en cas contrari es perdrien) això fa que la distància recorreguda
pels raigs que formen el pols no sigui exactament la mateixa per a tots ells; això
produeix un eixamplament del pols rebut, conegut com dispersió, que limita la
velocitat de transferència, doncs l’emissor no pot enviar els polsos amb la rapidesa
que idealment podria. La dispersió és funció de dos factores: la freqüència (que
normalment podeu considerar similar al cabal) i la longitud de la fibra, i es calcula
com el producte de totes dues magnituds La dispersió explica perquè en distàncies
grans s’usa sempre fibra monomode.

Podeu comprendre la diferència en la propagació de la llum normal i la llum làser
comparant el feix de llum generat per una llanterna i el generat per un punter làser.
Mentre en la llanterna el feix s’obre en forma conoïdal més o menys ample, en
el punter làser l’obertura és pràcticament nul·la, és a dir el feix manté sempre la
seva mateixa amplada independentment de la distància a la que es projecti la llum.
Aquesta diferència és la que produeix múltiples feixos (o modes) en un cas i només
un en l’altre.

Les fibres s’especifiquen indicant el diàmetre de la fibra interior o nucli i el de
l’exterior o funda (la que actua de protecció); les fibres multimode típiques són de
50/125mm (nucli de 50 mm i funda de 125 mm) i 62,5/125mm; per fer-vos a la
idea de com són de primes un cabell humà té un diàmetre de 80 a 100 mm. Les
fibres monomode són de 9/125 mm, el nucli és molt més estret doncs el feix no es
dispersa (de fet és del mateix ordre de magnitud que la longitud d’ona de la llum
que transmet), veieu que la funda és de 125 mm como en una fibra multimode.

La fibra òptica és un medi de transmissió extremadament eficient. Es produeix una
atenuació de 2,5 dB en 10 Km, que vol dir que equival a reduir el senyal original
aproximadament a la meitat de la seva potència. En comparació un cable UTP-5 té
una atenuació de 17 dB en 100m, és a dir perd el 98% de la potència en un trajecte
cent vegades menor. Podeu veure un resum de les característiques més importants
dels diferents tipus de fibres a la figura 1.14.
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Figura 1.14. Fibra monomode i multimode

Quan s’interconnecten equips mitjançant fibres òptiques multimode, si utilitzen
llum normal (no làser) és possible esbrinar quin és el costat transmissor simple-
ment mirant l’extrem d’ambdues fibres i veient quina d’elles emet llum. Això mai
s’ha de fer quan l’emissor és làser (el cas de les fibres monomode) ja que la llum
làser és perjudicial per la vista i a més al tractar-se d’una emissió infraroja en una
banda molt estreta l’ull no aprecia cap llum i el mal pot ser major.

Normalment en xarxes locals, amb distàncies no superiors a 2 Km, s’utilitzen
fibres multimode amb emissors LED no làser. Aquests equips són més econòmics
que els làser, tenen una vida més llarga, són menys sensibles a canvis de
temperatura i més segurs. A altes velocitats (per sobre de 400-600 Mb/s) és
necessari utilitzar emissors làser, doncs els emissors de llum normal no poden
reaccionar amb la rapidesa suficient.

En xarxes d’àrea extensa sempre s’utilitza fibra monomode i emissors làser.
Actualment es pot arribar a distàncies de fins a 160km sense amplificadors
intermediaris. El cost més gran dels emissors està més que justificat en aquest
cas degut a la reducció en equips intermediaris (amplificadors i regeneradors del
senyal).Les tecnologies de xarxa local arriben a velocitats de transferència fins a 1
Gb/s sobre fibra òptica (Gigabit Ethernet per exemple). En xarxes d’àrea extensa
el major cost de la fibra estimula el seu millor aprofitament i s’arriba a velocitats
de 2,5 i 10 Gb/s.

1.3.3 Comunicacions sense fils

Les ones elèctriques són transmeses per fils de coure, o per ones lluminoses en
el cas de la fibra òptica, aquestes transmissions permeten dur a terme l’objectiu
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principal: transportar bits. Les ones elèctriques i lluminoses són ones electro-
magnètiques, i en aquest punt veureu com s’utilitzen per transmetre bits quan es
propaguen per l’aire i no van guiades per un fil de coure o vidre.

Aquest tipus de transmissió té un gran interès actualment doncs permeten establir
connexions amb un ordinador amb moviment i a més el mercat està farcit
majoritàriament d’ordinadors o dispositius portàtils (per exemple cada cop hi ha
més presència al mercat dels anomenats smartphones, telèfons intel·ligents que
permeten connectar-se a una xarxa). També heu de tenir en compte aquelles
situacions on no és possible l’ús del cable, per exemple: voleu connectar dos
ordinadors i no voleu usar el cable sigui per rapidesa, provisionalitat, estètica o
impossibilitat física.

Les tecnologies sense fils de comunicació de dades funcionen bé en entorns
oberts. Però existeixen determinats materials de construcció utilitzats en edificis
i estructures, a més del propi terreny, que limiten la cobertura efectiva. Les
ones també són susceptible a la interferència i pot distorsionar-se per dispositius
comuns com telèfons sense fils domèstics, alguns tipus de llum fluorescent, forn
microones i altres comunicacions sense fils. Els dispositius i usuaris que no estan
autoritzats a ingressar a la xarxa poden obtenir accés a la transmissió, doncs és
fàcil accedir a una senyal sense fils. Per tant, la seguretat de la xarxa és un
component principal de l’administració de les xarxes sense fils.

Les xarxes sense fils es basen en la transmissió d’ones electromagnètiques, que
poden recórrer el buit de l’espai exterior i medis com l’aire, però no és necessari
un medi físic, característica que fa que siguin un medi molt versàtil per al
desenvolupament de xarxes.

L’aplicació més comuna de les comunicacions de dades sense fils correspon als
usuaris mòbils: per exemple, és una solució per aquells que necessiten estar
permanentment en xarxa, o per a aquells usuaris de zones geogràficament aïllades
on instal·lar cable és econòmicament impossible.

Hi ha diversos medis de transmissió sense fils, capaços de transmetre
paquets per la xarxa:

• Ones de ràdio.

• Infraroges.

• Microones.

Totes aquestes tecnologies transmeten els senyals per l’aire. Un exemple d’ús de
les transmissió per aire es mostra a la figura 1.15. L’avantatge de la comunicació
sense fil és que no necessita la instal·lació de cablatge, però també té una sèrie
d’inconvenients: hi pot haver interferències amb altres senyals, que utilitzen el
mateix medi de transmissió, i també es veuen afectades pel sol, canvis ionosfèrics
i pertorbacions atmosfèriques. Les principals avantatges i les desavantatges de les
transmissions sense fils estan reflectides en la taula 3.2.
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Taula 1.2. Avantatges i desavantatges de les diferents tecnologies sense fils

Ràdio Infraroges Microones

Avantatges Bona solució per a les
comunicacions mòbils.

Senyals difícils
d’interceptar.

Es poden enfocar.
Poden establir
comunicacions amb
satèl·lits.

Desavantatges Limitat per les
interferències i els
obstacles naturals.
Hi ha tot tipus
d’interferències:
radioaficionats,
comunicacions militars, i
telefonia mòbil.
No suporta grans
velocitats.

No pot traspassar
objectes físics.
Altres fonts lluminoses
provoquen
interferències.
No suporta grans
velocitats.

Cost elevat d’instal·lació
i manteniment.
Té interferències
provocades pel mal
temps, condicions
atmosfèriques i
interferències
electromagnètiques.
No suporta grans
velocitats.

Figura 1.15. Connexions sense fils

Per tant teniu que una comunicació sense fils consisteix en la tramesa i recepció
d’electrons o fotons en forma d’ones electromagnètiques.

Ones de ràdio

Són ones fàcils de generar, capaces de cobrir llargues distàncies, travessen les
parets sense dificultat, i a partir de l’emissor es propaguen a totes les direccions
(depenen del tipus d’antena).

Les ones de ràdio tenen polarització, poden ser reflectides, refractades, crear
interferència, etc. Cent anys després del seu descobriment, les ones de ràdio
formen part essencial de la nostra societat.

Igual que podeu distingir diferents tipus de llum –els colors–, hi ha diferents
tipus d’ones de ràdio. Les diferents classes d’ones de ràdio es caracteritzen per
la seva freqüència, (com és representada a la figura 1.16) mesurada en hertzs.
Aquest tipus de transmissió és més adequat per a transmissions directes que per a
transmissions a grans distàncies, atès que les ones tenen una longitud molt curta
i baixa penetració. Un senyal d’una sola freqüència i de baixa potència de 1 a 10
Watts pot transmetre de 1 a 10 Mbps.
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Figura 1.16. Senyals segons el tipus de freqüència

Ones infraroges

Són ones per a distàncies curtes. Utilitzen aquest tipus d’ones els comandaments
a distància de televisió o vídeo, i els ordinadors portàtils acostumen a portar un
port de comunicacions infraroges. Poden emetre en una sola direcció o en totes
direccions, utilitzant un díode LED per transmetre i un fotodíode per rebre.

La velocitat de transmissió de dades solament arriba fins a 16 Mbps en comunica-
cions unidireccionals, i fins a 1 Mbps en comunicacions omnidireccionals.

Aquestes ones no travessen cossos, cosa que es pot considerar una seguretat, i per
a fer-les servir no és necessari tenir llicència.

Microones

Aquest tipus d’ones permeten fer transmissions terrestres i entre satèl·lits. Emeten
en una freqüència entre 300 Mhz i 300 Ghz i generen velocitats de transmissió de
10 Mbps.

A diferència de les ones de ràdio, les microones no travessen bé els obstacles,
però quan emeten a més de 1.000 Hz o ho fan en línia recta, es poden enfocar, i
concentren l’energia en una antena parabòlica. Per tant, és qüestió de col·locar
antenes repetidores si necessiteu fer comunicacions a grans distàncies.

Quan es transmet entre satèl·lits, hi ha un retard en les aplicacions amb tramesa i
recepció de dades que pot deixar de fer operativa la transmissió.

Xarxa local sense fils

Per portar fins a l’extrem la idea de la mobilitat en els terminals de xarxa, només
calia deslligar-los de la connexió amb cable. Això ha comportat que molts
dispositius portàtils disposin de sistemes receptors i emissors que utilitzen la
tecnologia sense fils per crear els enllaços adequats per a les xarxes LAN sense
fils o també anomenades WLAN són les sigles de wireless LAN (xarxa local sense
fils).
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Una WLAN és una extensió d’una xarxa cablada estàndard LAN i
complementària d’aquesta, i que en determinats contextos en pot arribar a
ser una alternativa.

Alguns avantatges de les xarxes WLAN són els següents:

• Flexibilitat quant a ubicació dels terminals.

• Mobilitat dels terminals sense perjudici de la connectivitat.

• Estalvi en la instal·lació, en suprimir el cablatge pels terminals, juntament
amb l’abaratiment progressiu del material de connectivitat sense fils.

• Facilitat d’instal·lació.

• Augment de l’accés; amb les xarxes sense fils es pot arribar a llocs on és
difícil o costós d’arribar amb sistemes cablats.

En la implementació d’una xarxa sense fils per a què un terminal de xarxa es pugui
connectar amb la resta de la xarxa, cal que hi hagi un dispositiu que connecti
aquesta xarxa amb els terminals; aquest dispositiu s’anomena punt d’accés, que
no és cap altra cosa que un dispositiu que, connectat a la xarxa, distribueix per
difusió el senyal de ràdio (figura 1.17). Són els sistemes basats en la ràdio els que
permeten el concepte de les xarxes sense fils.

Punt d’accés

Els punts d’accés tenen un abast limitat; per tant, per cobrir una determinada àrea
és possible que calgui més d’un punt d’accés.

Figura 1.17. WLAN, xarxa local sense fils

Aquesta mateixa tecnologia també s’utilitza per connectar com a troncals d’una
xarxa dos edificis veïns o més. La norma més utilitzada per les xarxes sense fils és
la norma IEEE 802.11 en les revisions a, b, g i n. Aquesta norma va propiciar una
aliança de companyies que es va anomenar “aliança Wi-Fi” coneguda àmpliament
com a Wi-Fi (wireless fidelity). Actualment és la tècnica més estesa en l’ús de les
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Recordeu que l’atenuació
del senyal és proporcional al

cub de la distància.

PDA és l’abreviatura de
personal data assistant

(assistent de dades
personal).

xarxes locals sense fils. La norma 802.11a és un estàndard que funciona en un
rang de freqüències de 5 GHz a una velocitat de dades màxima de 54 Mb/s. La
norma 802.11b funciona en el rang de 2,4 GHz amb una velocitat d’11 Mb/s.

L’abast d’un punt d’accés Wi-Fi pot arribar fins als 300 metres, però les parets,
les interferències i la disposició dels equips fan que l’abast amb un rendiment
acceptable arribi als 100 metres.

Hi ha, però, un altre tipus de xarxes sense fils d’abast curt, les anomenades
xarxes d’àrea personal (PAN, personal area network) en què es pretén facilitar les
comunicacions entre equipaments fixos i mòbils, com són ara ordinadors portàtils,
telèfons mòbils, ordinadors de butxaca (PDA) i altres dispositius similars, sense
utilitzar cables.

Entorn d’aquesta tecnologia en què no cal un punt d’accés, atès que cada dispositiu
es connecta amb altres directament amb una relació entre iguals (peer-to-peer), es
creen petites xarxes sense fils que permeten, per exemple, la sincronització de
dades entre dispositius (figura 1.18).

Figura 1.18. Xarxa d’àrea personal (PAN)

Encara que per a aquest tipus de xarxes també s’utilitza la comunicació infraroja, la
tecnologia més emprada en aquestes xarxes personals és l’anomenada Bluetooth.

Exemples de xarxes sense fil

Existeixen diferents tipus de xarxes sense fil en el món actual, moltes d’aquestes
d’ús quotidià. Vegeu uns exemples:

1. Wi-Fi (wireless fidelity). És la manera normal d’anomenar les xarxes WLAN.
Un exemple d’aquestes serien les xarxes domèstiques que us donen accés a Internet
per mitjà d’un dispositiu encaminador sense fil. Wi-Fi (sovint escrit Wi-fi, WiFi,
Wifi i wifi), acrònim de wireless fidelity, fidelitat sense fil, és una marca per a un
conjunt d’estàndards de compatibilitat per a comunicacions per a xarxes locals
sense fils (WLAN).
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Es basa en els estàndards oberts 802.11a i 802.11b establerts per l’IEEE, i encara
no controlat per cap empresa. A mesura que aquesta tecnologia ha evolucionat,
han aparegut una quantitat d’estàndards WLAN basats en Ethernet. S’ha de
tenir precaució en comprar dispositius sense fil per garantir la compatibilitat i la
interoperabilitat; hi ha els estàndards següents:

• IEEE 802.11a: opera en una banda de freqüència de 5 GHz i ofereix
velocitats fins a 54 Mbps. Posseeix una àrea de cobertura menor i és menys
efectiva que altres estàndards.

• IEEE 802.11b: opera en una banda de freqüència de 2.4 GHz i ofereix
velocitats fins a 11 Mbps. Els dispositius que implementen aquest estàndard
tenen més abast i poden penetrar millor les estructures que els dispositius
basats en 802.11a.

• IEEE 802.11g: opera en una freqüència de banda de 2.4 GHz i ofereix
velocitats fins a 54 Mbps. Per tant, els dispositius que implementen aquest
estàndard operen en la mateixa radiofreqüència i abast fins a 30 metres com
la 802.11b però amb una amplada de banda de 802.11a.

• IEEE 802.11n: l’estàndard 802.11n fou ratificat per l’organització IEEE
l’11 de setembre de 2009 amb una velocitat de 600 Mbps en capa física (10
vegades més ràpida que 802.11a/g i 40 vegades més ràpida que 802.11b)
i una distància originalment de 70 metres. 802.11n és compatible amb
dispositius basats en totes les edicions anteriors de Wi-Fi. A més, treballa
en la banda de 5 GHz, que està menys congestionada, i el 802.11n permet
assolir més rendiment.

2. Bluetooth. És una tecnologia que permet la creació de xarxes personals
sense fil, PAN, amb un alt nivell de seguretat; per tant, el seu objectiu és que els
dispositius puguin intercanviar dades quan estiguin a distàncies curtes, ja siguin
dispositius fixos o mòbils.

El responsable d’aquesta tecnologia és un organisme anomenat SIG, Bluetooth
Special Interest Group, format per empreses dels sectors de les telecomunicacions,
informàtiques, tecnologies de xarxes, entre d’altres. Inicialment el responsable de
la tecnologia fou Ericsson però actualment està format per uns 14.000 membres.
Aquest organisme supervisa el desenvolupament dels estàndards de Bluetooth i
l’assignació de llicències Bluetooth a marques comercials, és un ens privat sense
ànim de lucre que per ell mateix no produeix ni ven productes Bluetooth.

Tècnicament aquesta tecnologia usa un enllaç per radiofreqüència entre els disposi-
tius per comunicar usant ones de ràdio de baixa freqüència, en la banda de l’ISM
(bandes de freqüència reservades internacionalment per no fer-ne ús comercial)
dels 2400 ˜ 2480 Mhz i el protocol implementat és orientat a paquet amb una
estructura de mestre/esclau. Hi ha diferents versions d’aquesta tecnologia,
segons l’amplada de banda en què treballen; la versió 1.2 té una amplada de banda
d’1 Mbit/s, la versió 2 de 3 Mbit/s i les versions 3 i 4 entorn dels 24 Mbits/s.
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El nom i logo del Bluetooth

Aquesta tecnologia deu el seu
nom al rei danès Harald Blåtand,

que governà Dinamarca i
Noruega a mitjan segle X i va

destacar pel seu afany per unir i
comunicar les diverses tribus

daneses existents sota un mateix
regne. El seu cognom anglicitzat

dóna lloc a Bluetooth (‘dent
blava’), i es troba la

correspondència que aquesta
tecnologia intenta unificar els
diferents protocols de xarxes

personals en un de sol i universal.

El logotip correspon a la unió de
les inicials en l’alfabet rúnic del

nom i cognom del rei.

Protocol mestreesclau*

En aquest protocol sempre hi haurà un dels interlocutors que manarà en la comunicació, el
mestre, mentre que l’altre ha d’obeir, l’esclau. Per tant, el mestre haurà de portar el control
en la comunicació que s’estableix, iniciar la comunicació, fer control d’errors, finalitzar la
comunicació, etc. En el cas concret de la tecnologia Bluetooth un mestre es pot comunicar
amb un màxim de 7 esclaus alhora i no tots els dispositius estan preparats per assumir el
paper de mestre en una comunicació.

Logotip de Bluetooth

De dispositius que tenen implementat aquesta tecnologia en teniu diversos, so-
bretot aquells que són mòbils, com ara ordinadors de butxaca (PDA), tauletes,
netbooks, telèfons mòbils, auriculars, teclats i ratolins sense fil, mans lliures,
ordinadors portàtils, ordinadors fixos, etc. Si bé aquests darrers podria ser que no
portessin de sèrie aquesta tecnologia implementada, i es pot incorporar amb un
xip Bluetooth connectat per USB, cal notar que la majoria dels sistemes operatius
ja implementen el protocol de Bluetooth.

Bluetooth defineix tres classes de potència, de la qual depèn l’abast d’aquests
tipus de dispositius. Així, el de la classe 1, el menys potent, d’1 mW, abasta fins
a un metre; el de classe 2, de 2,5 mW, fins a 10 metres; i el de la classe 3, de 100
mW, pot arribar fins als 100 metres però amb un augment considerable del consum.
Bluetooth treballa a 2,45 GHz i la velocitat màxima de transmissió és d’1 Mb/s,
tot i que en la versió 2 pot arribar fins a 3 Mb/s. La majoria de dispositius són de
la classe 2.

Les principals avantatges de Bluetooth són:

• Baix consum d’energia. Mentre que un xip que implementa la tecnologia
Wi-Fi consumeix 7 watts, un de Bluetooth, poseu per cas els dels mòbils de
classe 2, consumeix uns 2,5 mil·liwatts.

• Econòmica. El xip del Bluetooth té un cost baix.

D’usos d’aquesta tecnologia n’hi ha molts, i en trobareu diversos en el vostre dia
a dia; entre altres, per exemple, l’ús dels mans lliures per poder parlar per telèfon
quan conduïu, per intercanviar fotografies del vostre mòbil amb el mòbil d’un
company, per usar el telèfon mòbil (amb connexió 3G) com a mòdem i dotar un
ordinador de connexió a Internet.

3. Wimax. Les xarxes Wi-Fi tenen la limitació de cobertura dels seus punts
d’accés, de 100 a 300 metres. Fruit de voler acabar amb aquestes limitacions,
de l’interès de fer arribar l’accés de banda ampla a Internet de manera universal,
donar millor accés a l’usuari final, neix la tecnologia Wimax. Aquesta tecnologia
té una cobertura mitjana de 50 km i taxes de transferència fins a 124 Mbps.

Les xarxes WiMAX, proveeixen d’aplicacions més professionals que les
xarxes Wi-Fi, tenen una infraestructura i arquitectures més habituals de les
operadores de telecomunicacions, de grans xarxes, que no pas de xarxes
locals, com les que teniu amb les Wi-Fi de caire domèstic. Tot i això,
aquestes xarxes mantenen l’escabilitat que tenen les xarxes Wi-Fi.
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Responsabilitzant-se d’aquesta tecnologia hi ha l’organització sense ànim de lucre
WiMAX Forum, les principals funcions de la qual són promoure la difusió
d’aquesta tecnologia i certificar productes que usin aquesta tecnologia.

WiMax (worldwide interoperability for microwave access, interoperabilitat mun-
dial per a l’accés per microones) és una norma de transmissió per ones de ràdio
d’última generació que permet la recepció de dades per microones i retransmissió
per ones de ràdio. Aquesta tecnologia està dissenyada com una alternativa a
xarxes sense fil per a accés de banda ampla a ADSL i cable, una manera de
connectar nodes Wi-Fi en una xarxa metropolitana. Per això en un futur
aquesta tecnologia pot esdevenir la base per a les xarxes metropolitanes d’accés a
Internet, sobretot com a suport a les connexions en zones rurals, i cada cop amb
un ús més freqüent en el món empresarial per a les comunicacions internes. Està
regulada per la norma 802.16 MAN, un protocol per a xarxes d’àrea metropolitana,
i proporciona accés concurrent a diferents repetidors de senyal superposats. Hi ha
dues especificacions de protocol, l’estàndard 802.16d per a dispositius fixos i el
802.16e per a dispositius mòbils; aquesta tecnologia no necessita que els elements
de la comunicació tinguin una visió directa o estiguin alineats.

Un dels objectius d’aquesta tecnologia és oferir seguretat en les comunicacions,
ja que és un dels desavantatges de les xarxes Wi-Fi. Per això en el disseny i
desenvolupament d’aquesta tecnologia eviten que hi hagi un ús clandestí de les
xarxes sense fil, mitjançant connexions xifrades, i doten de serveis només a usuaris
finals específics, mitjançant l’ús d’autenticació de l’accés amb certificats digitals.

Tot i tenir una arquitectura i disseny similar a les xarxes Wi-Fi, aquestes xarxes
destinades a grans superfícies, molts usuaris i administrades per una empresa
de telecomunicacions, han de tenir uns equipaments més complexos per rendir
correctament. Una xarxa WiMax estarà dotada dels equipaments següents:

• Estacions base: tenen les mateixes funcions que un punt d’accés, encara
que més voluminosos que les estacions base de telefonia mòbil.

• Antena de l’estació base: una antena independent de les restes dels equips
per donar cobertura a tot l’abast geogràfic per cobrir, similar a les de
telefonia mòbil. Apunten cap a l’estació base.

• Receptor d’usuari: es tracta d’equips de sobretaula, allunyats dels equi-
paments integrats a l’ordinador (com el cas de Wi-Fi). Reben el senyal de
l’antena, i en el futur s’espera que siguin de menys dimensions.

Alguns avantatges d’aquesta tecnologia són:

• Menys cost: només s’haurà d’establir un punt d’accés WiMax per cobrir
una mateixa àrea que cobreixen múltiples punts d’accés Wi-Fi, més el
cablatge, que uneix els punts d’accés a la xarxa física, i el subministrament
d’energia.

• Menys cost d’administració: un punt WiMax cobreix tota una xarxa Wi-Fi
amb els seus punts d’accés i cablatge i, per tant, només s’haurà d’administrar

Catalunya Connecta

Un dels usos més comuns
d’aquesta tecnologia és dotar
d’accés a Internet zones
allunyades, que no tenen accés a
Internet a causa de les dificultats
de fer arribar l’accés via cable.
A la població d’Arbúcies hi ha
un projecte de dotar tota la
població d’Internet mitjançant la
creació d’una xarxa WiMax;
inicialment, l’octubre del 2010 hi
ha dos punts disponibles (dues
antenes). Aquest projecte forma
part del pla Catalunya Connecta,
que inclou un projecte anomenat
BAR (banda ampla rural), que
pretén fer arribar l’accés a la
banda ampla a totes les
poblacions de més de 100
habitants que no tinguin
cobertura del servei ADSL.
L’abast previst d’aquesta
iniciativa és instal·lar 393
estacions base Wimax de BAR.
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i mantenir aquest punt en lloc de tota la xarxa. Això provocarà un fort estalvi
a les operadores de telecomunicacions.

• Gran interoperabilitat: el WiMax Forum només certifica aquells dis-
positius que permeten la interoperabilitat, no volen dependència de les
implementacions d’una empresa en particular, cosa que provocarà que hi
hagi més mercat, més productes, i un cost menor.

• Gran suport: darrere d’aquesta tecnologia hi ha empreses fortes com Intel,
Google, Nokia, ja que hi veuen un gran futur i una gran solució per dotar
l’usuari final d’una connexió d’amplada de banda de qualitat sense fil.

4. Xarxes 3G. És una tecnologia que inicialment defineix la transmissió de dades
i veu per als telèfons mòbils. Aquesta tecnologia és també coneguda com a UMTS
(universal mobile telecommunications system, sistema de telecomunicacions uni-
versal per a mòbils). Però l’ús s’ha ampliat, ja que s’usa per dotar als dispositius
mòbils (com tauletes o ordinadors portàtils, per exemple) de connexió a Internet
mòbil; per exemple, en el cas dels ordinadors portàtils per mitjà de llapis USB que
funcionen com a mòdem 3G.

Amb aquesta tecnologia s’ofereix una sèrie de serveis, nous sobretot pel que fa a
la transmissió de dades, com:

• Videotrucades

• Possibilitat de navegar per Internet

• Consultar el correu electrònic

• Missatgeria instantània

• Televisió mòbil

• Possibilitat d’instal·lació d’aplicacions que treballen sobre Internet

Un dels grans avantatges que té aquesta tecnologia és dotar els telèfons (també
ordinadors portàtils o tauletes) mòbils de la possibilitat d’accedir a serveis
d’Internet amb una amplada de banda més alta. Inicialment es va definir per a
una velocitat de baixada de 384 kbps però ha acabat permetent una velocitat de
baixada de 3 Mbps.

5. NFC (near field communication, camp proper de comunicació). És una
tecnologia de comunicació sense fil entre dos dispositius situats a distàncies molt
properes, més restrictiu que el Bluetooth; de fet, el seu abast és d’un màxim de 10
cm i pot assolir taxes de transferència fins a 424 Kbps. La comunicació s’estableix
en la freqüència de banda 13,4 Mhz, que és lliure i no necessita cap llicència
per operar-hi. Es tracta d’una comunicació per proximitat però sense contacte.
Aquesta tecnologia ha estat dissenyada per a comunicacions breus que impliquin
un intercanvi de dades d’un volum petit. Amb aquestes característiques de taxa
de transferència menor, volum de dades petit o proximitat, aquesta tecnologia és
complementària de Wi-Fi o Bluetooth però no substituïdora.



Planificació i administració de xarxes 35 Integració d'elements en una xarxa

L’organisme sense ànim de lucre NFCForum, compost per grans empreses de
comunicació i tecnologia com Philips, Sony i Nokia, entre altres, vetlla pel
desenvolupament de la tecnologia i la interoperabilitat.

La comunicació que s’estableix en aquesta tecnologia assignarà dos papers als
dispositius implicats: un serà el paper iniciador, que serà el que comenci la
comunicació, i es podrà comunicar amb altres dispositius, que seran l’objectiu de
la comunicació, els destinataris. Té dos modes de funcionament, actiu i passiu:

• En el mode actiu tant els dispositius iniciadors com els destinataris generen
un camp electromagnètic per dur a terme la comunicació sense fil, per
comunicar-se amb el seu camp electromagnètic propi, i a causa d’això
necessiten una font d’alimentació per funcionar.

• En el mode passiu només l’iniciador genera el camp electromagnètic
necessari per a la transmissió de dades, i el destinatari es modula amb el
senyal rebut per poder-se comunicar, i en aquest cas només necessita font
d’alimentació l’iniciador. En aquest mode el destinatari només s’usa com a
receptor de dades i per a la confirmació que s’han rebut correctament.

El mode actiu implica que els dos comunicants negociïn l’intercanvi de dades. La
combinació d’aquestes dues modalitats permet comunicar amb dispositius que no
disposin de bateria, de font d’alimentació pròpia.

Finalment, una comunicació completa mitjançant NFC, una transacció, constarà
de les fases següents: descobriment de dispositius NFC, autenticació, negociació
(s’estableixen paràmetres de la comunicació, com per exemple taxa de transferèn-
cia), transmissió de dades i confirmació de l’èxit o fracàs d’aquesta comunicació.

Alguns dels grans avantatges d’aquesta tecnologia són:

• La seguretat: per la manera física de dur la comunicació (per proximitat)
ja fa que la seguretat sigui inherent, i a més utilitza transmissió xifrada de
les dades.

• Rapidesa: el fet de no ser una tecnologia que implica un intercanvi massiu
de dades fa que la comunicació entre dos dispositius sigui ràpida, ja que
s’estableix en uns 200 ms; en el cas del Bluetooth són un mínim de 5 o 6
segons.

Pel que fa a aplicacions d’aquesta tecnologia, teniu, per exemple:

• Transaccions econòmiques per mitjà d’aquesta tecnologia, concretament
per poder pagar mitjançant el telèfon mòbil i substituir d’aquesta manera
les targetes bancàries. En termes de seguretat és equivalent, i hi ha grans
marques de telefonia mòbil, iPhone i Android, que comencen a incorporar
aquesta tecnologia al seus terminals. Hi ha entitats bancàries interessades en
l’ús, i s’han fet proves pilot: per exemple, les entitats Telefónica, La Caixa i
Visa varen fer una prova de pagament mitjançant telèfon mòbil a la localitat
de Sitges al final del 2010.
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• Entrada a grans esdeveniments controlar l’entrada a grans esdeveniments
públics com concerts, partits de futbol, en què el mòbil funcionaria com si
fos l’entrada de l’espectacle.

1.4 Factors físics afecten transmissió

Els medis de transmissió poden veure afectada la seva comunicació per una sèrie
de factors externs donant a una sèrie de pertorbacions, en conseqüència això faria
que el senyal rebut pot diferir del senyal emès, podeu dir que teniu els següents
tipus de pertorbacions:

1. Atenuació: Amb la distància el senyal es va degradant, produït per la
resistència del medi de transmissió. Es pot solucionar mitjançant l’ús
d’amplificadors. És creixent a freqüències més altes.

2. Soroll: Pertorbacions produïdes per senyals de la mateixa naturalesa, són
senyals no desitjats que s’insereixen en la transmissió entre l’emissor i el
receptor. També coneguts com a interferències.

3. Distorsió: Produeix una deformació del senyal.

4. Retard: Les ones electromagnètiques tarden un temps a propagar-se a
través d’un medi, això dependrà de la freqüència, aleshores els diferents
components del senyal no arriben a la vegada i es produeix la pertorbació
per retard o desfase.

1.4.1 Cablatge metàl·lic

Podeu veure en detall com afecten aquests problemes en la transmissió, en el cas
de fer-la mitjançant el cablatge metàl·lic (coure).

• Atenuació. La potència del senyal es perd en la distància i aquesta augmenta
a altres freqüències, concretament en el cas dels cables de coure és degut a:

1. La resistència del cable es perd en forma de calor el senyal original.

2. Emissió electromagnètica, al propagar-se el senyal pel cable l’ona
electromagnètica funciona com antena emissora, per tant part del
senyal es perd en forma d’emissió electromagnètica al medi extern.

• Desfase. La velocitat de propagació de l’ona pel cable no és la mateixa per a
totes les freqüències. Aquest problema és major quan s’utilitza un canal amb
un gran amplada de banda per transmetre informació a una gran velocitat i
distància, ja que afecta més al receptor quan més gran és la velocitat.
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• Interferència electromagnètica. El cable de coure és sensible a rebre in-
terferències electromagnètiques de l’exterior, això podria fer irreconeixible
el senyal que transmet, per tant les dades transmeses. Això es millora en
el cas que el cable sigui blindat i coaxial. Per disminuir aquest efecte hi ha
normatives que fixen una distància mínima que té que haver-hi entre el cable
de dades i el de subministre d’energia, per exemple.
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2. Adreçament de xarxa

L’adreçament de xarxa permet identificar els equips, que en una xarxa permetrà
que es puguin comunicar amb altres equips; aquesta comunicació es durà a
terme usant un protocol, que usarà aquestes adreces designades als nostres equips.
Estan identificats tots els equipaments que formen part de la comunicació entre
l’emissor, el receptor i els encaminadors pels quals passa aquesta comunicació.
L’adreçament de xarxa proporciona mecanismes perquè es pugui establir una
comunicació entre dues adreces, tant si estan en la mateixa xarxa o separades per
una o més xarxes.

Aquest protocol permet comunicar i transmetre a través de diferents xarxes, tot i
que siguin xarxes de diferent naturalesa física o topologies.

2.1 Protocol IP

Aquest protocol permet la comunicació a través d’una col·lecció àmplia i hetero-
gènia de xarxes basades en tecnologies diferents.

El protocol IP (Internet protocol, protocol d’Internet) correspon a la capa de xarxa
del model de referència OSI i proporciona a la capa superior, la de transport, un
servei no orientat a connexió i de mínim esforç (less effort), que indica que el
protocol farà el possible per reenviar les dades a la destinació però sense garantir
que el paquet sigui lliurat. Per tant, si una aplicació necessita que la comunicació
sigui segura haurà d’afegir aquesta seguretat en capes superiors (per exemple, en
la capa de transport o la capa d’aplicació).

El protocol IP s’encarrega de proporcionar mecanismes perquè dues xarxes puguin
establir una comunicació a partir d’unes adreces lògiques que s’anomenen adreces
IP.

Una adreça IP és un nombre que identifica una interfície d’un dispositiu
dins d’una xarxa que utilitza el conjunt de protocols TCP/IP.

2.1.1 Orígens i versions del protocol IP

Al maig de 1974, l’IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Institut
d’Enginyers Elèctrics i Electrònics) va publicar un document titulat “Protocol
d’interconnexió de paquets de xarxa”. Els autors de l’article, Vint Cerf i Bob

Protocol

És el conjunt de regles
normalitzades per a la
representació, senyalització,
autenticació i detecció d’errors
necessari per enviar informació
mitjançant un canal de
comunicació.
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Kahn, descriuen un protocol d’interconnexió de xarxes per compartir recursos
a través d’una xarxa transmetent la informació en paquets de dades entre els
nodes de la xarxa. Un component central de control d’aquest model va ser el
TCP (transmission control program, programa de control de transmissió), que
incorpora dos enllaços orientats a connexió i serveis de datagrames, en què cada
paquet s’envia de manera independent, entre ordinadors. El TCP es va dividir
més tard en una arquitectura modular que consisteix en el protocol de control de
transmissió en la capa orientada a la connexió i el protocol d’Internet (IP) en la
interconnexió de xarxes (datagrama) de la capa. El model es coneix com a TCP/IP.

El protocol d’Internet és un dels elements determinants que defineixen Internet. El
protocol d’interconnexió de xarxes dominants a la capa d’Internet actualment és
IPv4. El nombre 4 és assignat com el número de protocol de la versió oficial en tots
els datagrames IP. IPv4 està descrit en l’RFC 791 (1981) (request for comments,
petició de comentaris).

El successor d’IPv4 és IPv6. La modificació més important de la versió 4 és
el sistema d’adreces. IPv4 utilitza adreces de 32 bits, mentre que IPv6 utilitza
adreces de 128 bits. L’adopció d’IPv6 està essent lenta, a partir de juny de 2008.

Hi ha versions antigues del protocol IP, les primeres versions (del 0 al 3) foren
versions de desenvolupament per acabar esdevenint en el protocol IPv4. Aquestes
foren desenvolupades entre 1977 i 1979. I entre la versió 4 i 6, hi ha la versió 5 la
qual s’ha usat per realitzar streaming (emissions) per Internet.

2.1.2 Paquet IP

Per entendre el servei d’aquest protocol s’ha d’examinar com codifica les dades
per transmetre-les per la xarxa. Al transmetre les dades per la xarxa el protocol
fragmenta les dades en paquets, ja que al operar sobre diverses xarxes hi ha una
limitació en la mida que es pot transmetre per la xarxa.

Cada xarxa física imposa una limitació en la mida del paquet, les dades a
transmetre. Aquesta mida s’anomena MTU (Maximum Transmission Unit,
unitat de transferència màxima). Per exemple Ethernet és de 1500 bytes.

Per tant el protocol divideix les dades a transmetre en paquets, i aquests paquets
consten de dues parts: la capçalera i les dades a transmetre, com es mostra en la
figura 2.1.
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Figura 2.1. Estructura d’un paquet IP

Capçalera

La capçalera, usada per poder transmetre dades referent al control del paquet, té
una component fixa de 20 bytes més una component longitud variable que consta
d’opcions que pot arribar a ser de fins a 40 bytes. Els paquets IP es transmeten
segons l’ordre dels bytes de xarxa: els bits 0-7 primers, seguits dels 8-15, etc.

A continuació es detalla el significat de cada camp que forma la capçalera:

• Versió. El camp de versió indica la versió del protocol IP que s’usa pel
paquet. Actualment el més comú és que sigui versió 4, la versió 5 seria en
el cas d’un protocol de flux de dades en temps real, streamming, i la versió
6 per les adreces IP de 128 bits. Va del bit 0 al bit 3.

• Longitud de la capçalera d’Internet. És IHL (Internet Header Length),
especifica la longitud de la capçalera en paraules de 32 bits. Si les opcions
no estan presents, per tant la longitud serà 20 bytes, aquest camp tindrà el
valor 5. Aquest camp també serveix per determinar la longitud que ocupen
les opcions. Va del bit 4 al bit 8.

• TOP (Type Of Service, tipus de servei). Especifica la prioritat del paquet
basant-se en el retard, rendiment, seguretat i els requeriments de cost.
S’assignen 3 bits pels nivells de prioritat i 4 bits per concretar les necessitats
específiques (com ara: retard, rendiment, seguretat i cost). Per exemple, si
un paquet necessita que es lliuri al destí el més ràpid possible, el transmissor
pot establir a 1 el bit de retard i utilitzar un nivell de prioritat alta. En la
pràctica, la majoria de dispositius d’encaminament ignoren aquest camp.
Actualment hi ha grups de treball que tracten de redefinir aquest camp. Va
dels bits 8 al 15.

• Longitud total. Especifica el nombre de bytes del paquet IP incloent la
capçalera i les dades. Amb 16 bits assignats a aquest camp, la longitud
màxim del paquet és de 65.535 bytes. A la pràctica, la longitud màxima
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possible estranyament s’usa, doncs la majoria de xarxes físiques tenen una
pròpia limitació en la longitud. Va dels bits 16 al 31.

• Identificació, indicadors i desplaçament: aquests camps s’usen per la
fragmentació i muntatge. Permeten identificar quina part de totes les dades
correspon a les que s’estan enviant amb aquest paquet. van dels bits 32 al
63.

• TTL (Time to Live, temps de vida). Es defineix per indicar la quantitat
de temps en segons que es permet al paquet romandre a la xarxa. Però,
la majoria dels dispositius d’encaminament interpreten aquest camp com
el nombre de salts que es permet realitzar al paquet al creuar la xarxa.
Inicialment, l’origen associa aquest camp algun valor, cada dispositiu
d’encaminament que el tracta disminueix aquest valor en 1. Si el valor es fa
0 abans d’assolir el destí aleshores el dispositiu d’encaminament el descarta
i envia un missatge d’error al origen. Sigui la interpretació que s’usi el que
permet aquest camp és evitar que un paquet doni voltes eternament per la
xarxa. Va del bit 64 al 71.

• Protocol. Ens especifica el protocol que rebrà les dades IP en el destí.
Exemples de valors pel protocol TCP val 6, pel protocol UDP val 17 i pel
protocol ICMP val 1. Va del bit 72 al 80.

• Suma de comprovació de la capçalera (Checksum). Aquest camp verifica
la integritat de la capçalera del paquet IP. La part de dades no es comprova
i es deixa que ho facin les capes superiors. Si el procés de verificació falla,
el paquet es descarta. Per calcular la suma de comprovació de la capçalera,
l’emissor primer estableix a 0 aquest camp i després aplica l’algoritme de
suma de comprovació. S’ha de tenir en compte que quan un dispositiu
d’encaminament disminueix en 1 el TTL, el dispositiu d’encaminament té
que recalcular el valor d’aquest camp. Va del bit 81 al 95.

• Adreça IP d’origen i adreça IP de destí. Aquests camps contenen les adre-
ces IP de l’origen i del destí, normalment dels ordinadors d’origen i destí.
Aquí l’adreça estarà especificada pels 32 bits per cada una respectivament.
L’adreça d’origen va del bit 96 al 128 i en el cas de la de destí va del bit 129
al 160.

• Opcions IP. Aquest camp, que és de longitud variable, permet que el paquet
sol·liciti característiques especials com: nivell de seguretat, camí a seguir
pel paquet i marca de temps en cada dispositiu d’encaminament. S’usa en
molt poques ocasions.

• Farciment. Aquest camp s’usa per fer la capçalera múltiple de 32 bits.

• Dades. Conté la informació a enviar per la xarxa, la informació que es vol
enviar més la informació que han anat afegint les diverses capes superiors.

Quan l’adaptador de xarxa, interfície, envia un paquet IP al dispositiu d’encami-
nament, té lloc la següent seqüència. Primer es calcula la suma de comprovació
i es comproven els camps en la capçalera per veure si contenen valors vàlids. A
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continuació es canvien els camps del paquet que ho necessiten. Per exemple el
valor del camp TTL i la suma de comprovació de capçalera sempre que requereixin
la seva actualització. Després el dispositiu d’encaminament identifica el següent
salt del paquet consultant les seves taules d’encaminament. I la darrera cosa a fer
és reenviar el paquet al seu següent salt.

La fragmentació a detall

De quina mida és un paquet? Quina és la capacitat màxima de transferència de
dades d’una xarxa física? La mida per a un paquet ha de ser tal que permeti
l’encapsulació, és a dir, enviar-lo complet en una trama física. El problema és que
el paquet ha de transitar per diferents xarxes físiques, amb diferents tecnologies
i diferents capacitats de transferència. A la capacitat màxima de transferència de
dades d’una xarxa física se l’anomena MTU (el MTU d’Ethernet és 1500 bytes
per trama, la de FDDI és 4497 bytes per trama). Quan un paquet passa d’una xarxa
a una altra amb un MTU menor a la seva grandària és necessària la fragmentació.
A les diferents parts d’un paquet se’ls anomena fragment, mentre que al procés de
reconstrucció del paquet a partir dels seus fragments se l’anomena reacoblament
de fragments.

El control de la fragmentació d’un paquet IP es realitza amb els camps de la segona
paraula de la seva capçalera:

• Identificació. Nombre de 16 bits que identifica el Datagrama, que permet
implementar números de seqüències i que permet reconèixer els diferents
fragments d’un mateix Datagrama, ja que tots ells comparteixen aquest
número.

• Banderes (flags). Un camp de tres bits on el primer està reservat. El segon,
anomenat bit de No-Fragmentació significa: 0 = Pot fragmentar el paquet o 1
= No es pot fragmentar el paquet. El tercer bit és anomenat Més-Fragments
i significa: 0 = Únic fragment o darrer fragment, 1 = encara hi ha més
fragments. Quan hi ha un 0 en més - fragments, s’ha d’avaluar el camp
desplaçament de fragment: si aquest és zero, el paquet no està fragmentat,
si és diferent de zero, el paquet és un últim fragment.

• Desplaçament de fragment. A un tros de dades se l’anomena bloc de
fragment. Aquest camp indica la mida del desplaçament en blocs de
fragment pel que fa al paquet original, començant pel zero.

Per finalitzar, cal esmentar el termini de reacoblament, que és un temps d’espera
que té el host destí que estableix com a màxim per esperar per tots els fragments
d’un paquet. Si es guanya i encara no arriben tots, llavors es descarten els que ja
han arribat i es demana el reenviament de tots el paquet complet.
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2.1.3 Adreça IP

L’adreça IP és una adreça lògica que fixa l’administrador de la xarxa per identificar
cadascun dels dispositius presents. De fet, l’adreça IP assignada identifica de
manera única tant la xarxa com l’ordinador on està connectat.

Tal com mostra la figura 2.2, l’adreça IP es compon de 4 octets, això és,
agrupaments de 8 bits, expressats en numeració decimal (valors de 0 a 256) i
separats per punts.

Figura 2.2. Estructura d’una adreça web

Cal destacar que els valors 0 i 255 es reserven per al control de la mateixa xarxa.
Per exemple, el valor decimal 255 (la conversió al valor binari, tots els bits serien
1) es fa servir per a la difusió, i el valor decimal 0 (això és, tots els bits a 0) per
indicar la xarxa local.

Classes

L’adreça IP és un número de 32 bits que identifica cadascuna de les màquines que
estan connectades a la xarxa i, paral·lelament, també identifica la xarxa a què estan
connectades. El procés es fonamenta en la utilització d’una part de l’adreça IP per
identificar la xarxa i la resta per identificar l’ordinador.

• Adreça de classe A. El primer octet identifica la xarxa i el bit que pesa
més sempre té el valor de 0. Els 7 bits següents identifiquen la xarxa, i
la resta de bits (és a dir, 24) identifiquen les màquines connectades (figura
2.3). Aquesta combinació fa que la primera xarxa sigui la 0.0.0.0 i l’última,
la 127.255.255.255. En aquest tipus d’adreces hi ha poques xarxes i molts
ordinadors. Les adreces que marquen l’inici i final del rang en binari són:

1 00000000.00000000.00000000.00000000
2 01111111.11111111.11111111.11111111
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Figura 2.3. Adreça de classe A

Si s’utilitzen 7 bits per identificar les xarxes, es podrà obtenir 27 xarxes
(128 xarxes), a cada una de les quals es poden connectar 224 ordinadors
(concretament, una mica menys de 16.777.216).

• Adreça de classe B. Els dos primers octets codifiquen les xarxes i els
dos que pesen més sempre valen 10. Els 14 bits següents s’utilitzen per
identificar les xarxes. En aquest tipus d’adreça s’utilitzen 16 bits per
identificar les màquines connectades (figura 2.4). Aquesta combinació fa
que la primera xarxa de classe B tingui el valor 128.0.0.0 i l’última adreça de
classe B tingui el valor de 191.255.255.255. Tot i que la utilització d’adreces
de classe B permet que hi hagi més xarxes que en una adreça de classe A,
cada adreça de classe B accepta menys màquines connectades. Les adreces
que marquen l’inici i final del rang en binari són:

1 10000000.00000000.00000000.00000000
2 10111111.11111111.11111111.11111111

Figura 2.4. Adreça de classe B

Si s’utilitzen 14 bits per identificar les xarxes, es poden obtenir 214 xarxes,
és a dir, unes 16.384 xarxes. A cadascuna d’aquestes xarxes s’hi poden
connectar 216 ordinadors, això és, una mica menys de 65.535.

• Adreça de classe C. Els tres primers octets s’utilitzen per identificar les
xarxes i l’últim octet es dedica a la identificació de l’ordinador. Els tres
bits que pesen més de l’identificador de xarxa sempre tenen per valor el 110
(figura 2.5). Per tant, la primera xarxa de classe C que es podrà implementar
tindrà l’adreça IP 192.0.0.0 i l’última serà la 223.255.255.255. Cal destacar
que aquest valor indica que es poden implementar moltes xarxes en les
adreces de classe C, però també que es poden connectar poques màquines
a cada xarxa. Les adreces que marquen l’inici i final del rang en binari són:

1 11000000.00000000.00000000.00000000
2 11011111.11111111.11111111.11111111
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Adreça de difusió selectiva

L’adreça de difusió selectiva és
una adreça exclusiva de xarxa
que dirigeix els paquets amb

aquesta adreça de destinació cap
a grups predefinits d’adreces IP.

Això és, una sola estació pot
transmetre simultàniament un sol

corrent de dades a múltiples
receptors.

Figura 2.5. Adreça de classe C

Si s’utilitzen 21 bits per identificar les xarxes, podreu obtenir 221 xarxes, és
a dir, aproximadament 2.097.152 xarxes. A cada una d’aquestes xarxes s’hi
podran connectar 28 ordinadors, això és, menys de 256.

* Adreça de classe D. Les adreces de classe D es van crear per permetre la
difusió selectiva (multicast) en una adreça IP. De fet, aquest tipus d’adreça es
pot diferenciar de les altres gràcies als quatre bits de més pes, que en una adreça
d’aquesta classe valen sempre 1110 (figura 2.6). De fet, són adreces de xarxa
que comencen en el nombre 224.0.0.0 i acaben en el nombre 239.255.255.255.
Aquesta adreça utilitza els 28 bits restants com a adreça de difusió selectiva.

Figura 2.6. Adreça de classe D

L’adreça de classe D no té cap octet dedicat a la xarxa ni cap altre dedicat
a l’identificador d’ordinador perquè és una adreça de difusió selectiva. S’ha
de tenir en compte que es pot diferenciar una adreça de classe D de les altres
mitjançant els quatre primers bits, que sempre tindran el valor de 1110.

• Adreça de classe E. Són adreces IP que s’han reservat per a futures uti-
litzacions. Normalment l’IETF (Internet Engineering Task Force, Comitè
d’Experts en Enginyeria d’Internet) les utilitza per investigar i, per tant,
cap adreça de classe E s’utilitza a Internet. A l’hora d’identificar-les, cal
destacar que els cinc primers bits que pesen més tenen un valor fix, això és,
11110 (figura 2.7). Tenint en compte que aquests bits no poden variar les
adreces IP de classe E, van de l’adreça 240.0.0.0 a l’adreça 247.255.255.255,
i els 27 bits restants estan reservats.

Figura 2.7. Adreça de classe E
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2.1.4 Màscara

La màscara de xarxa permet determinar quins bits d’una adreça IP estan reservats
a la xarxa i quins bits especifiquen la màquina, l’amfitrió. Amb això permet
delimitar l’àmbit d’una xarxa de computadors.

Aquesta màscara permet identificar si un paquet, datagrama, pertany a una xarxa
o no, observant l’adreça IP de destinació. En el cas concret dels encaminadors els
serveix per identificar si ha d’enviar el paquet a fora o dins de la xarxa.

Una màscara s’escriu igual que una adreça IP, formada per 4 bytes, o sigui, 32 bits.
Aquests bits tindran el valor 1 per indicar que és un bit de xarxa i 0 si són bits de
host.

Per exemple, en una adreça de xarxa de classe C com 192.168.2.25 els tres primers
bytes fan referència a la xarxa i el darrer fa referència al host; per tant, en aquest
cas la màscara seria els primers 24 bits amb valor 1 i els darrers 8 amb valor 0.
Aquesta màscara es pot representar de tres maneres:

• Representació binària: la màscara és
11111111.11111111.11111111.00000000.

• Representació decimal: en aquest cas la màscara és 255.255.255.0. Si la
màscara és una sèrie d’uns seguits de zeros cada byte en decimal pot ser un
valor del conjunt 0, 128, 192, 224, 240, 248, 252, 254 i 255.

• Representació compacta: aquesta notació és escriure una barra ”/” seguida
d’un nombre decimal; aquest nombre indica el nombre de bits que estan a 1
de la màscara. En el nostre cas la màscara és /24.

Per tant, una màscara es pot representar en binari, decimal o compacta.

Ja sabeu la utilitat de la màscara i com es representa, però un cop s’aconsegueix
una adreça IP de destinació en un paquet i la màscara de l’encaminador, com s’ho
fa aquest per saber si el paquet pertany a aquesta xarxa o a una xarxa externa? Per
conèixer el funcionament de la màscara de xarxa, primer es necessita saber què és
la funció AND lògica; vegeu la taula de veritat d’aquesta operació a la taula 2.1.

Taula 2.1. Taula de veritat de
l’operació AND

A B Resultat

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

És a dir, tenint un 1 en totes dues entrades és l’única manera d’obtenir un 1 com
a resultat; de fet, és el mateix resultat que multiplicar els operands. El que fa
l’ordinador és fer una AND lògica entre la seva IP i la màscara de xarxa, i entre la
IP destinació i la màscara de xarxa. Si el resultat és exactament igual, pertanyen
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a la mateixa xarxa, la comunicació es fa directament. Si el resultat és diferent, es
farà a través d’un encaminador, ja que la destinació es troba en una xarxa distinta.

Per exemple, en el cas següent la IP de l’ordinador d’origen és 142.244.22.101,
i per tant, IP de classe B; la màscara de xarxa és 255.255.0.0 i la destinació
és 142.244.31.121 amb la màscara de xarxa 255.255.0.0. Per comprovar si la
comunicació es pot fer directa o no, se simula el comportament de l’ordinador:

• L’operació AND lògica entre la IP origen i la màscara de l’origen, primer
representant en binari la màscara i la IP:

1 IP −> 10001110.11110100.00010110.01100101
2 Màscara −> 11111111.11111111.00000000.00000000
3 Resultat−> 10001110.11110100.00000000.00000000

En decimal 142.244.0.0; per tant, en aplicar la màscara resulta l’adreça de xarxa.

• L’operació AND lògica entre la IP destinació i la màscara de la destinació,
primer representant en binari la màscara i la IP:

1 IP −> 10001110.11110100.00011111.01111001
2 Màscara −> 11111111.11111111.00000000.00000000
3 Resultat−> 10001110.11110100.00000000.00000000

En decimal 142.244.0.0; per tant, en aplicar la màscara resulta l’adreça de xarxa.

• Els resultats són iguals i, per tant, no cal passar per l’encaminador, ja que
estan a la mateixa xarxa i la comunicació és directa.

Un altre exemple: la mateixa màquina d’origen però la destinació 142.24.31.121
amb la màscara de xarxa 255.255.0.0. Per comprovar si la comunicació es pot fer
directa o no, se simula el comportament de l’ordinador:

• El resultat d’abans de l’operació AND lògica entre la IP origen i la màs-
cara de l’origen és 10001110.11110100.00000000.00000000, en decimal
142.244.0.0.

• L’operació AND lògica entre la IP destinació i la màscara de la destinació,
primer representant en binari la màscara i la IP

1 IP: 10001110.00011000.00011111.01111001
2 Màscara: 11111111.11111111.00000000.00000000
3 Resultat: 10001110.00011000.00000000.00000000

En decimal 142.24.0.0.

• Els resultats no són iguals i, per tant, cal passar per l’encaminador, ja que
NO estan a la mateixa xarxa i la comunicació NO és directa.

Les màscares tenen una funció important a l’hora de crear subxarxes, quan
ordinadors d’una mateixa xarxa s’han de separar lògicament en xarxes diferents.
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2.1.5 Espai d’adreçament reservat

Del conjunt d’adreces IP se’n reserva una quantitat per a usos especials. Aquestes
adreces IP amb finalitats especials són:

• Quan la identitat de l’ordinador és 0, es fa referència a la xarxa a la
qual està connectat. Tots els bits de l’adreça que s’usen per identificar
l’ordinador tenen valor 0. Per exemple, la notació binària de l’adre-
ça 11000000.10101000.00000000.00000000 equival a la notació decimal
192.168.0.0, això és, l’adreça de la xarxa on està l’ordinador. En el cas
d’aquest l’exemple és una adreça IP de classe C, on els tres primers octants
fan referència a la xarxa i el darrer a l’ordinador i la seva màscara de xarxa
és 255.255.255.0.

• Quan la identitat de l’ordinador són tot uns (1) es refereix a totes les mà-
quines, és a dir, una adreça de difusió (broadcast). Per exemple, la notació
binària de l’adreça 10101100.00010000.11111111.11111111 equivaldria a
la notació decimal 172.16.255.255. En el cas d’aquest l’exemple és una
adreça IP de classe B, on els dos primers octants fan referència a la xarxa i
el darrer a l’ordinador i la seva màscara de xarxa és 255.255.0.0.

• Quan tota l’adreça són 0 indica aquest, el propi, ordinador. Per exemple, la
notació binària de l’adreça 0000000.00000000.00000000.00000000 equi-
valdria a la notació decimal 0.0.0.0.

• Quan la identitat de la xarxa és 0 identifica el propi ordinador dins la
xarxa on està connectat. Per exemple, la notació binària de l’adreça
00000000.00000000.00110110.11001010 equivaldria a la notació decimal
0.0.54.202.

• Adreça de loopback és l’adreça del tipus 127.x.x.x (normalment, 127.0.0.1)
i indica que el paquet no surt a la xarxa i retorna internament.

2.1.6 Adreces públiques i privades

Quan es parla d’adreces privades, es refereix a les adreces que, únicament, poden
ser utilitzades dins d’una organització privada i tancada, això és, sense necessitat
d’estar connectat amb la resta d’Internet, on es troben les adreces públiques.

Dins de l’entorn de les adreces privades, podem destacar tres blocs d’adreces:

• 10.x.x.x blocs d’adreces de classe A.

• De 172.16.0.0 a 172.31.255.255 16 blocs d’adreces de classe B.

• 192.168.x.x 255 blocs d’adreces de classe C.

El loopback és un bucle que
no surt de la màquina.
Normalment, s’utilitza per
comprovar les connexions
de les màquines a les
xarxes.
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Ara bé, les adreces IP dels ordinadors presents dins la xarxa d’una empresa
treballen en l’àmbit local sense haver de sortir a Internet. És a dir, en les xarxes
locals de dues empreses diferents hi poden haver dos ordinadors amb la mateixa
adreça IP, per exemple, l’adreça 192.168.0.144. És més, tal com es pot veure
en l’exemple de la figura 2.8, aquest problema també queda resolt a l’hora de
sortir a Internet, atès que cadascuna de les xarxes surt a Internet mitjançant un
encaminador. Ja que tots els ordinadors surten a Internet utilitzant l’adreça IP
pública assignada a l’encaminador (per exemple, l’adreça IP 86.121.34.5), que és
l’única que veu directament Internet.

Figura 2.8. Xarxes privades

Exemple de connexió de xarxes

A la figura 2.9 es mostra un exemple d’interconnexió de 3 xarxes diferents, és a
dir, aquestes estan connectades mitjançant dispositius encaminadors.

Figura 2.9. Exemple de connexió de xarxes

Cada ordinador, màquina o dispositiu connectat a la xarxa té una adreça física,
que està determinada pel seu adaptador a la xarxa, la targeta de xarxa. Aquesta
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adreça és la seva adreça MAC media acces control; per tant, aquestes adreces
es corresponen amb la capa d’enllaç i s’utilitzen per comunicar dos ordinadors
que formen part d’una mateixa xarxa. Per identificar aquesta mateixa màquina
dins del conjunt de xarxes interconnectades per mitjà del protocol TCP/IP, aquests
ordinadors necessiten l’ús d’adreces IP. Observant una adreça IP i la seva màscara
es pot distingir la part de l’adreça que correspon a la xarxa i la part que correspon
a l’ordinador, i amb la part de xarxa permetrà saber si dos ordinadors pertanyen a
la mateixa xarxa.

A la taula 3.3 es mostra la següent configuració d’adreces per als ordinadors:

Taula 2.2. Configuracions de xarxa dels ordinadors

Host MAC IP Màscara

Xarxa 1

A 00-07-EC-93-C4-23 192.125.0.8 255.255.255.0

B 00-02-17-5D-19-0C 192.125.0.120 255.255.255.0

Encaminador2 00-01-64-C7-6D-E2 192.125.0.1 255.255.255.0

Xarxa 2

C 00-60-47-E0-42-7A 11.7.3.2 255.0.0.0

D 00-01-C9-13-18-99 11.9.8.1 255.0.0.0

Encaminador2 00-02-4A-70-7E-0A 11.0.0.1 255.0.0.0

Encaminador1 00-D0-58-80-3B-01 11.255.255.254 255.0.0.0

Xarxa 3

E 00-0A-F3-D9-80-BE 220.17.3.2 255.255.255.0

F 00-01-63-2A-E2-BE 220.17.3.24 255.255.255.0

Encaminador1 00-D0-58-80-3B-02 200.17.0.1 255.255.255.0

Que uns ordinadors estiguin connectats dins d’un mateix cablatge no vol dir que
estiguin en la mateixa xarxa, sinó que això últim depèn de les adreces IP que
es configuren en cada ordinador. Perquè els ordinadors d’una xarxa es puguin
comunicar amb els d’una altra xarxa és necessari que hi hagi encaminadors que
interconnectin les xarxes. Un router o encaminador no és més que un dispositiu
amb diverses targetes de xarxa, i per tant diverses adreces IP (una per a cada xarxa),
que permeti el trànsit de paquets entre les seves xarxes.

La capa de xarxa s’encarrega de fragmentar cada missatge en paquets de dades
anomenats datagrames IP i d’enviar-los de manera independent a través de la
xarxa de xarxes. Cada datagrama IP inclou un camp amb l’adreça IP de destinació.
Aquesta informació s’utilitza per encaminar els datagrames a través de les xarxes
necessàries que els facin arribar fins a la seva destinació.

Se suposa que l’ordinador 11.9.8.1 (D) envia un missatge a l’ordinador 11.7.3.2
(C). Les dues adreces pertanyen a la mateixa xarxa; fixeu-vos que s’aplica la
màscara a cada adreça IP, respectivament, i en aplicar l’AND lògica es veu que en
tots dos casos resulta 11.0.0.0. Per tant, tots dos dispositius pertanyen a la xarxa
11.0.0.0 de classe A, i D sabrà que aquest ordinador es troba dins de la seva pròpia
xarxa i el missatge es lliurarà de manera directa. No obstant això, si l’ordinador
D s’hagués de comunicar amb 192.125.0.120 (B), advertiria que l’ordinador
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destinació no pertany a la seva pròpia xarxa; l’origen és la xarxa 11.0.0.0 i en
el cas de la destinació 192.125.0.0, i enviaria el missatge per l’encaminador 2 (és
el dispositiu que dóna sortida a altres xarxes). L’encaminador lliurarà el missatge
de manera directa perquè B es troba dins d’una de les seves xarxes (la xarxa 1).
Els ordinadors coneixen l’adreça de l’encaminador, ja que en la seva configuració
IP s’especifica la porta d’enllaç, i aquesta correspon a l’adreça de l’encaminador
que comunica amb altres xarxes, la porta cap a altres xarxes.

2.1.7 Esgotament de les adreces IPv4

Totes les adreces IP són vàlides per navegar per Internet (xarxa pública), però s’ha
de tenir en compte que hi ha un grup d’adreces que tenen un valor especial perquè
són adreces dedicades a usos especials o, dit amb altres paraules, són adreces
reservades.

Les adreces IP de classe A, B, C, D i E utilitzen el protocol IPv4 (figura 2.10).
Aquest protocol fa servir 32 bits per codificar cada adreça IP, cosa que significa
que només hi pot haver uns quatre mil milions d’ordinadors connectats a Internet
a tot el món suposant que s’empressin totes les adreces. Hi ha moltes adreces
reservades i, per tant, a la pràctica aquesta quantitat es redueix exponencialment.

La realitat és que les adreces IP es van esgotant a mesura que el nombre de
màquines connectades a Internet creix a un ritme exponencial: cada dia hi ha
més gent que es vol connectar a Internet que abans no s’hi connectava. Això fa
que les adreces IP actuals siguin insuficients per atendre totes les peticions.

Per solucionar aquest problema, apareix el protocol IPv6, que té l’avantatge que
utilitza 128 bits per codificar les adreces IP. A diferència del protocol IPv4 -
que escriu l’adreça en blocs de 8 bits separats per punts o en format decimal-,
el protocol IPv6 l’escriu en blocs de 16 bits separats per dos punt o en format
hexadecimal, com es mostra a la figura 2.11.

Adreça IPv4

L’adreça IPv4 descompon els 32 bits en blocs de vuit bits separats per punts i en format
decimal.

Format decimal: 33.134.193.3

Format binari: 00100001.10000110.11000001.00000011

Figura 2.10. Adreça IPv4

Adreça IPv6

L’adreça IPv6 descompon els 128 bits en grups de 16 bits separats per dos punts o en
format hexadecimal.
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Format hexadecimal: 3FFE:1900:6545:0003:0230:F804:7EBF:12C2

Format binari: 0011111111111110:0001100100000000:0110010101000101:0000000000000011:

:0000001000110000:1111100000000100:0111111010111111:0001001011000010

Figura 2.11. Adreça IPv6

2.1.8 El protocol IPv6

La definició del protocol IPv6 es pot trobar en l’RFC 2460 (1998). La caracterís-
tica més destacada és l’augment de les adreces IP de 232 a 2128. Aquest increment
d’adreces permet que qualsevol dispositiu pugui disposar d’una IP fixa pròpia, ja
que cada persona del nostre planeta podria disposar de diversos milions d’adreces
IPv6. L’espai d’adreces és tan gran que, per cada metre quadrat de la terra, hi pot
haver 6 · 1023 adreces IPv6, aproximadament.

Adreces IPv6

Les adreces IPv6 s’assignen a interfícies, no a nodes. Un mateix node pot tenir
interfícies diferents i, per tant, diverses adreces úniques vàlides per identificar
el node. Fins i tot, un únic adaptador de xarxa podria tenir interfícies virtuals
diferents i, cadascuna, una adreça única. Això, combinat amb la gran quantitat
d’adreces possibles per a una adreça de 128 bits, permet simplificar l’encamina-
ment. Com que es poden agrupar les adreces per jerarquies, proveïdors, proximitat,
etc., les taules d’encaminament es poden simplificar per fer-les més petites i, per
tant, més ràpides.

Adreça IPv6

Format hexadecimal: 3FFE:1900:6545:0003:0230:F804:7EBF:12C2

Format binari: 0011111111111110:0001100100000000:0110010101000101:0000000000000011:

:0000001000110000:1111100000000100:0111111010111111:0001001011000010
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Teredo

És un sistema que permet la
transició entre els protocols IPv4

i IPv6.

Les adreces en aquest protocol són llargues i normalment contenen seqüències
llargues de zeros. Això permet realitzar simplificacions a l’hora d’escriure-les, es
fa en les següents situacions quan hi ha una seqüència contínua de blocs de 16
bits amb 0 es comprimeix en ::. Per exemple, AA:FE80:0:0:0:BB:GE9A:C42A
es comprimeix a AA:FE80::BB:GE9A:C42A.

Hi ha tres tipus principals d’adreces IPv6:

• unicast: Distribució a una única destinació.

• anycast: Distribució a un única destinació d’un conjunt de destinacions
possibles. Una petició dirigida a una IP anycast s’encamina al node més
proper dintre de tots els nodes rèplica que existeixin.

• multicast: Distribució múltiple. Es lliura a totes les adreces dins d’aquest
grup de multidistribució.

El prefix que tindrà sempre és ff00::.

Les adreces especials són les següents:

• L’adreça dels rangs privats en adreces IPv6 (enllaç local o link local) té el
prefix fe80::.

• L’adreça de retrobucle (loopback) que en la IPv4 era 127.0.0.1 passa a ser
::1.

Hi ha adreces reservades són les següents:

• ::/128: aquesta adreça tot a zeros s’usa per indicar que l’ordinador o
l’adaptador de xarxa no té cap adreça IP assignada.

• ::1/128: és l’adreça de l’equip, l’adreça de l’equip local, l’adreça loop-
back. És l’equivalent de l’adreça IPv4 127.0.0.1.

• ::ffff:0:0/96: s’utilitza per encapsular les adreces IPv6 dins les adreces
IPv4.

• ::2001::/32: s’utilitza per a l’algoritme de túnel de Teredo.

• ::2001:db8::/32: s’usen quan s’escriuen exemples en documentacions o
especificacions tècniques.

• ::2002::/16: s’usen per a l’algoritme de túnel de 6to4.

• ::fe80::/10: s’usen quan el dispositiu no pot rebre l’assignació dinàmica
d’una IP. Equivalent a les adreces 169.254.0.0/16 del protocol IPv4.

• ::fec0::/10: és el rang d’adreces que s’usa per a xarxes privades. Equi-
valen en el protocol IPv4 a les 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/16 i 192.168.0.0/24.

• ff00::/8: és el rang d’adreces que s’usen per a difusió (multicast) per
enviar dades a diferents ordinadors.
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Característiques de la nova versió

A part de l’augment d’adreces IP, també s’han introduït altres millores al protocol,
podem destacar les següents:

• Autoconfiguració amb ICMPv6.

• Jumboframes.

• Desaparició de la difusió.

Autoconfiguració amb ICMPv6

Mitjançant el protocol de xarxa ICMPv6 (RFC 2461), es pot enviar un paquet a
l’adreça d’enllaç de fusió anomenat sol·licitud d’encaminador (router solicitati-
on) per demanar els paràmetres de configuració. En cas que l’encaminador estigui
configurat per respondre aquests paquets, enviarà una resposta anomenada anunci
d’encaminador (router advertisement) amb els paràmetres de configuració de la
capa de xarxa.

Per obtenir altres paràmetres addicionals es pot fer servir el protocol DHCPv6.

Jumboframes

En la versió 4 del protocol IP, un paquet podia contenir fins a 216 − 1 octets de
càrrega, mentre que la IPv6, mitjançant una extensió del protocol, permet enviar
fins a 232 − 1 octets. Els paquets IPv6 que passen de 65.535 octets de càrrega
s’anomenen jumbogrames.

Evidentment, per poder enviar aquests paquets tan grans la capa d’enllaç ha de
permetre-ho. Per tant, la capacitat d’enviar paquets grans queda relegada a la
capacitat de la xarxa.

Desaparició de la difusió

En la IPv6, l’adreça més alta d’una xarxa no té cap significat especial, desapareix
l’adreça de difusió i se substitueix per adreces de multidifusió. Per tant, ja no és
possible enviar un paquet a tots els equips connectats a una xarxa.

Es pot obtenir la mateixa funcionalitat que l’adreça de difusió de la IPv4 mitjan-
çant un grup de multidifusió que contingui tots els equips de la xarxa.

Estructura de la IPv6

L’estructura de la IPv6 s’ha pensat per ser més flexible que la definida per la
IPv4. Inclou una capçalera obligatòria amb les dades bàsiques de 40 octets i, a
continuació, pot tenir diverses capçaleres d’expansió. Aquesta capçalera inicial
s’anomena de la IPv6, per simplificar-ho. S’han definit les capçaleres d’extensió
següents:
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• Capçalera d’opcions salt-a-salt: conté opcions especials que cada salt ha
d’examinar.

• Capçalera d’encaminament: conté informació per dirigir el paquet per un
node intermedi, o més, abans d’arribar a la destinació.

• Capçalera de fragmentació: conté informació sobre la fragmentació.

• Capçalera d’autenticació: d’IPSec, s’integra a IPv6 i proporciona integri-
tat i autenticació al paquet.

• Capçalera d’encapsulament de la càrrega de seguretat: d’IPSec, s’inte-
gra a IPv6 i proporciona seguretat a les dades enviades.

• Capçalera d’opcions per a la destinació: conté informació addicional
perquè sigui examinada a la destinació.

L’estàndard IPv6 recomana un cert ordre en cas que es faci servir més d’una
capçalera i prescriu que la IPv6 sempre ha d’anar primer:

1. Capçalera IPv6.

2. Capçalera d’opcions salt-a-salt.

3. Capçalera d’opcions per a la destinació: opcions que s’han de processar en la
primera destinació que apareix en el camp d’adreces IPv6 i les destinacions
següents indicades en la capçalera d’encaminament.

4. Capçalera d’encaminament.

5. Capçalera de fragmentació.

6. Capçalera d’autenticació.

7. Capçalera de d’encapsulament de la càrrega de seguretat.

8. Capçalera d’opcions per a la destinació: opcions que només ha de processar
la destinació final del paquet.

Capçalera IPv6

La capçalera IPv6 té una longitud fixa de 40 octets, xifra que contrasta amb la
capçalera IPv4, que només és de 20 octets. Els camps d’aquesta capçalera són: un
total de 40 octets respecte als 20 octets de la capçalera IPv4.

• Versió (4 bits): el valor d’aquest camp sempre ha de ser 6.

• Classe de trànsit(8 bits): camp que es fa servir per classificar el trànsit.
Els 6 primers bits serveixen per classificar el trànsit i els 2 restants per a la
prioritat.

• Etiqueta de flux (20 bits): camp creat per donar un tracte especial a les
aplicacions de temps real.
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• Longitud de la càrrega (16 bits): indica la longitud de la resta del paquet
IPv6 en octets, excloent-ne la capçalera.

• Capçalera següent (8 bits): indica el tipus de la capçalera següent.

• Límit de salts (8 bits): s’ha canviat el nom al TTL, ja que els encaminadors
no solen calcular el temps que tarda un paquet a transmetre’s, sinó el nombre
de salts que fa.

• Adreça d’origen (128 bits): adreça de l’equip que origina el paquet.

• Adreça de destinació (128 bits): adreça de l’equip al qual va destinat el
paquet.

La capçalera IPv6, tot i que és més gran, disposa de menys caps que la capçalera
IPv4 i no té una suma de verificació (checksum). Això està fet així perquè, si un
encaminador ha de modificar la capçalera (per exemple per canviar el valor del
camp de límit de salts, és a dir, l’antic TTL), no hagi de recalcular la suma de
verificació i, per tant, s’agilitzi l’encaminament.

Capçalera d’opcions salt-a-salt

La capçalera d’opcions salt-a-salt, si hi és present, porta informació addicional
que cal que sigui examinada per tots els dispositius d’encaminament al llarg del
camí. Els camps d’aquesta capçalera són:

• Capçalera següent (8 bits): indica el tipus de la capçalera següent.

• Longitud de la capçalera sense incloure els primers 64 bits (8 bits):
indica la mida d’aquesta capçalera, ja que és de longitud variable, en unitats
de 64 bits, sense incloure-hi els primers 64 bits.

• Opcions: camp de longitud variable amb les definicions de les opcions.
Cada definició d’opció consta de tres camps:

– Tipus d’opció (8 bits) per identificar l’opció.

– Longitud de l’opció (8 bits) en octets.

– Dades de l’opció.

Capçalera d’opcions per a la destinació

La capçalera d’opcions per a la destinació és igual que la d’opcions salt-a-salt,
però només l’ha d’examinar el node de destinació del paquet. Els camps són els
mateixos:

• Capçalera següent (8 bits): indica el tipus de la capçalera següent.

• Longitud de la capçalera sense incloure-hi els primers 64 bits (8 bits).

• Opcions: camp de longitud variable amb les definicions de les opcions.
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Capçalera d’encaminament

La capçalera d’encaminament conté una llista d’un o més nodes intermedis per on
es vol dirigir el paquet a la destinació. Aquesta capçalera comença amb 4 camps
de 8 bits, seguits de les dades específiques del tipus d’encaminament. Els camps
són:

• Capçalera següent (8 bits): indica el tipus de la capçalera que ve a
continuació.

• Longitud de la capçalera d’extensió sense incloure-hi els primers 64 bits
(8 bits).

• Tipus d’encaminament (8 bits): identifica el tipus particular de capçalera.
Pot ser 0, 1 i 2:

– El tipus 0 és susceptible d’atac de denegació de servei; per tant, es
considera obsolet.

– El tipus 1 es fa servir per a un projecte de l’agència americana DARPA.

– El tipus 2 és una versió restringida del tipus 0.

• Segments que queden (8 bits) abans d’acabar aquesta capçalera.

• Dades del tipus d’encaminament: pot tenir una longitud variable.

Capçalera de fragmentació

En el cas de la IPv6, només pot fragmentar el node d’origen, mentre que en el cas
de la IPv4 se n’encarreguen els dispositius encaminadors. Per enviar el paquet de
la mida adequada, el node que origina el paquet ha de descobrir la MTU de totes
les xarxes de la ruta fins a la destinació per fragmentar les dades com calgui. Si no
s’executa l’algorisme per descobrir la MTU de la ruta, el node originant haurà de
limitar la mida dels paquets a 1.280 octets. Aquesta és la mida mínima de MTU
que ha de permetre la xarxa perquè hi puguin circular paquets IPv6.

Els camps d’aquesta capçalera són els següents:

• Capçalera següent (8 bits): indica el tipus de la capçalera que ve a
continuació.

• Reservat (8 bits): octets reservats que s’han d’inicialitzar a zero.

• Desplaçament del fragment (13 bits): offset del fragment respecte al
paquet original en unitats de 64 bits.

• Reservat (2 bits): octets reservats que s’han d’inicialitzar a zero.

• Indicador de més fragments (1 bits): indica que hi ha més fragments (bit
a 1), o bé, si és l’últim fragment (bit a 0). És semblant al camp MF de la
IPv4.

• Identificació (32 bits): es fa servir per identificar d’una manera única el
paquet original del fragment.
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2.1.9 Transició envers IPv6

Aquest protocol existeix des de l’any 1996 però actualment encara es fa ús
majoritari del protocol IPv4, tot i que la majoria dels sistemes operatius ja el tenen
implementat. Per què succeeix aquesta situació? Bàsicament el motiu ha estat l’ús
de protocols com CIDR (classless inter-domain routing, encaminament interdo-
minis sense classes) o NAT (network address translation, traducció d’adreces de
xarxa), que han permès aprofitar eficaçment les adreces del protocol IPv4.

Mentrestant, s’han definit una sèrie de mecanismes que permeten fer la transició
de l’IPv4 envers l’IPv6; aquest són:

1. Doble pila: aquest mecanisme estableix que cada equip pot treballar a la
vegada amb els dos protocols; aquests treballen independentment però això
provoca una doble feina: dues adreces IP, dues taules d’encaminament i
dues taules ARP, a part de tenir els dos processos dels protocols executant-
se. És efectiu, ja que funciona fiablement amb els dos protocols, però
sobrecarrega l’ordinador per aquesta doble feina. El sistema operatiu pot
prioritzar un dels dos protocols sobre l’altre, normalment l’IPv6, però no
per aquest motiu és més efectiu.

2. Traducció: consisteix a traduir totes les adreces del protocol IPv4 a
adreces del protocol IPv6. Aquesta conversió es fa amb el format
::ffff:xx.xx.xx.xx, en què les xx corresponen a l’adreça IPv4. D’a-
questa manera es treballa sempre amb el protocol IPv6.

3. Túnel: es basa a utilitzar el protocol IPv4 i transportar missatges IPv6 dins
de la part de dades del paquet. Això es coneix com a IP over IP (IP sobre IP)
i consisteix que el paquet IPv6 va encapsulat dins d’un paquet IPv4. Aquesta
tècnica funciona molt bé quan a la xarxa a la qual pertany el dispositiu
encaminador només funciona amb IPv4, i aleshores els missatges IPv6 es
posen en el camp de dades del missatge IPv4. Aquest procés està suportat
pels diferents sistemes operatius, i es pot parlar de túnels automàtics; les
implementacions més habituals són el 6to4 i Teredo.

El sistema 6to4 permet que els paquets IPv6 es transmetin a través d’una xarxa
IPv4 sense la necessitat de configurar túnels explícits. És un mecanisme de
transició, d’ús individual (per un sol ordinador) o per una xarxa local. Quan és usat
de manera individual, l’ordinador és responsable de l’encapsulació dels paquets al
sortir cap a IPv6 i desencapsular els paquets entrant a IPv4. També es pot trobar
implementat en un encaminador, en el cas de ser utilitzat per una xarxa.

Teredo és també un altre sistema de túnel que permet la transició entre els
protocols però, en comparació d’altres protocols similars, la seva característica
distintiva és que és capaç de fer la seva funció fins i tot des de darrere de la
traducció d’adreces de xarxa (NAT) en dispositius com encaminadors domèstics.

El Teredo funciona encapsulant els paquets IPv6 en datagrames IPv4, aleshores

Ús d’IPv6

El portal Google fa un estudi
sobre l’ús del protocol a Internet,
i en concret comptabilitza quin
percentatge de les peticions que
rep són en aquest protocol.
Actualment aquest percentatge és
del 0,34% (consulta: setembre
de 2011).
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aquests datagrames es poden adreçar per les xarxes mitjançant el protocol IPv4 i
els dispositius NAT. També és un sistema, es tracta per tant d’una mesura temporal.

2.2 ICMP

Si un encaminador no pot enviar un paquet per alguna raó, per exemple perquè no
coneix l’adreça de destí o el paquet té una mida superior al que pot acollir la xarxa,
aleshores ha d’enviar un missatge d’error a l’origen informant del problema.

L’ICMP (Internet Control Message Protocol protocol de missatges de
control d’Internet) és el protocol que gestiona els missatges d’error i de
control que s’han produït en la comunicació de paquets IP.

És molt important aquest protocol doncs el protocol IP no és cent per cent segur.
Encara que els missatges ICMP s’encapsulen en paquets IP, es considera que
aquest protocol està a la mateixa capa que l’IP.

2.2.1 Missatge ICMP

ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocol de Missatges de Control
d’Interxarxa) és un protocol que usa el protocol IP per encapsular els seus
missatges de control o error. A la figura 2.12 es mostra el format que tindran
aquests missatges, que estan ubicats en el camp dades del paquet IP.

Figura 2.12. Format missatge ICMP

Per tant el missatge ICMP està format pels següents camps:

• Tipus. És el primer byte que indica quin tipus de missatge es tracta. Per
exemple en el cas que el missatge sigui degut a host inabastable aquest camp
val 3.

• Codi. És el segon byte del missatge. Aquest camp codi permet precisar
el tipus de missatge. Per exemple en el cas de tipus 3 precisa per quina
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situació el host és inabastable, per exemple el codi val 1 indica que aquest
host concret no existeix.

• Checksum. És el tercer i quart byte del missatge. Es tracta d’un camp
de comprovació calculat per la capçalera del missatge ICMP excloent la
capçalera IP.

• No usat. No es fa servir, per a futures aplicacions per futurs dissenys del
protocol. Actualment són 4 bytes amb valor 0.

• Capçalera Internet + 64 bits de dades originals de paquet. Aquest camp
permet identificar de manera única a quin paquet IP fa referència el missatge
ICMP. Un paquet ICMP pot ser una resposta a un paquet IP que ha generat
algun tipus d’error. Si arribessin paquets ICMP sense més no es podria
saber quin paquet IP ha generat aquest error.

Tipus de missatges

El format d’un missatge ICMP comença amb un camp tipus per identificar el
missatge. Alguns dels tipus de missatges són:

1. Echo request (sol·licitud d’eco). És un tipus de missatge de control, s’usa
perquè la màquina destinació torni el mateix missatge que se li ha enviat.

2. Echo reply (respostes d’eco). Tipus de missatge de control, que és la
resposta a una petició d’eco.

3. Destination unreachable (destinació inabastable). Quan no es pot lliurar
un paquet a la destinació per motius diversos; per exemple: un encaminador
es troba amb un paquet que té el bit DF (Don’Fragment, no fragmentació)
a 1 i no es pot allotjar a la xarxa física per on l’ha d’enviar, ja que és més
gran que la seva MTU, i s’envia un missatge d’aquest tipus.

4. Source quench (alentiment de l’origen). Missatge que demana que
l’origen disminueixi la velocitat dels missatges enviats a un encaminador
o ordinador. Aquest missatge es pot generar si un encaminador o ordinador
no té prou espai de memòria per processar la sol·licitud, o pot passar si
la memòria intermèdia de l’encaminador o ordinador s’està acostant al seu
límit.

5. Redirect message (redirecció). L’usen els encaminadors, indiquen a l’or-
dinador d’origen que hi ha rutes millors que les que usa. Per exemple, si
un ordinador intenta enviar dades a través d’un encaminador (R1) i aquest
envia les dades a un altre encaminador (R2) i hi ha una ruta directa des de
l’ordinador fins a R2 disponible (és a dir, l’amfitrió i R2 estan en el mateix
segment de xarxa), R1 enviarà un missatge de redirecció per informar a la
seu que la millor ruta cap a la destinació és a través d’R2. Llavors l’amfitrió
ha d’enviar els paquets per a la destinació directament a R2.

6. Time exceeded (temps de vida excedit). Quan un encaminador es troba un
paquet IP amb el camp TTL=0, temps de vida 0 o que ja no es poden fer més
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salts, aquest dispositiu genera un missatge ICMP de temps excedit, en què
indica que aquest paquet IP ha arribat al seu màxim de temps de vida sense
aconseguir arribar a la destinació.

Aplicacions sobre ICMP

Normalment aquest protocol no l’usen directament les aplicacions, exceptuant
l’aplicació ping i traceroute.

L’aplicació ping utilitza els missatges de petició d’eco i resposta d’eco, i aquest
permet saber si l’adreça destinació està activa. També s’utilitza a vegades per
determinar el temps d’anada i tornada entre dos ordinadors, o els dispositius, que
s’estan comunicant.

L’aplicació traceroute usa el missatge de temps excedit; quan un paquet arriba
a un dispositiu d’encaminament amb un valor TTL=0 o 1 abans que assoleixi la
destinació, el dispositiu d’encaminament corresponent enviarà un missatge ICMP
del tipus temps excedit de tornada a l’origen. El missatge de temps excedit també
conté l’adreça IP del dispositiu d’encaminament que emet el missatge. D’aquesta
manera enviant missatges a la destinació amb el camp TTL incrementat en 1
per missatge, una computadora origen sabrà esbrinar la seqüència de dispositius
d’encaminament a la destinació. Així anirà fent el camí fins a la destinació
de manera incremental, i cada petició arriba a un encaminador més a prop de
la destinació. Per tant, aquesta aplicació permet conèixer tots els dispositius
d’encaminament que hi ha en la comunicació entre origen i destinació; això és
el que mostra l’aplicació traceroute. Per tant, s’usa per conèixer tot el camí que
segueix un paquet IP des de l’origen fins a la destinació.

2.3 ARP

Amb la finalitat que dos dispositius es comuniquin, el dispositiu emissor necessita
conèixer les adreces IP i MAC del dispositiu de destinació. De fet, quan un
dispositiu prova de comunicar-se amb un altre dispositiu del qual ja coneix les
adreces IP, ha d’esbrinar quines són les seves adreces MAC.

El protocol TCP/IP proporciona una eina anomenada Protocol de Resolució
d’Adreces (ARP, address resolution protocol) que permet obtenir automàticament
l’adreça MAC.

És a dir, l’ARP permet que un ordinador d’origen pugui aconseguir
l’adreça MAC d’un altre ordinador mitjançant l’adreça IP que l’identifica.

En el cas d’usar línies de punt a punt en una xarxa, la interfície física fixa el node
següent al qual es dirigeix el paquet, ja que per a cada enllaç hi ha una única
destinació possible.
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Però en el cas d’usar xarxes multiaccés (per exemple, una LAN qualsevol) la
tecnologia usada per enviar paquets permet arribar a la mateixa interfície física
a més d’un destinatari. Aleshores hi ha d’haver algun mecanisme que permeti
conèixer a quina de totes les destinacions possibles es dirigeixen els paquets.
Aquestes xarxes multiaccés disposen d’un sistema d’adreçament propi, que en el
cas d’una LAN són les adreces MAC dels dispositius connectats. Per tant, d’això
ve la importància de conèixer les adreces MAC. El nivell de xarxa és l’encarregat
de fer la correspondència entre l’adreça en la tecnologia multiaccés corresponent,
i l’adreça de xarxa. Aquesta correspondència es coneix com a resolució d’adreces.

El protocol utilitza un missatge de difusió per llançar a la xarxa una pregunta
demanant resposta del node a la xarxa multiaccés que té l’adreça de xarxa buscada.
Aquesta tècnica dóna màxima flexibilitat, ja que els equips no necessiten registrar-
se i no hi ha un servidor centralitzat del qual depengui el funcionament de la xarxa.
No obstant això, només és factible en xarxes de naturalesa de difusió, com les
xarxes locals. El principal inconvenient d’aquesta solució és l’ús de paquets de
difusió, que produeix una degradació del rendiment de tota la xarxa. Aquesta
tècnica és la utilitzada en IP sobre xarxes locals de tot tipus.

Cada ordinador de la xarxa local manté en memòria una taula anomenada ARP
cache amb les parelles d’adreces MAC-IP utilitzades recentment. Per tant,
si tornéssiu a intentar comunicar-vos amb una mateixa adreça no tindríeu la
necessitat d’enviar un altre paquet ARP de difusió.

Generalment quan un ordinador envia un missatge ARP buscant-ne un altre, tots
els ordinadors de la xarxa, no solament el destinatari del missatge, aprofiten per
desar l’adreça de l’emissor, i l’anoten en la seva memòria cau ARP. D’aquesta
manera, si més tard necessiten contactar amb aquest ordinador ho podran fer
directament, sense necessitat d’enviar un missatge ARP de difusió.

Exemple ARP

Vegeu un exemple de com funciona el protocol ARP, mitjançant el seguiment de l’execució
de l’aplicació ping des d’un ordinador a un altre dins la mateixa xarxa.

Es dóna el cas que el vostre ordinador està connectat a una xarxa local, amb l’adreça IP
192.168.0.12 i la màscara de xarxa 255.255.0.0. Des d’aquest ordinador es fa un ping a
l’ordinador 192.168.0.23 i aquesta execució provoca la comprovació que les dues adreces
estan a la mateixa xarxa.

Aleshores genera un missatge ARP amb la pregunta de qui té l’adreça 192.168.0.23. I
l’envia en un paquet que té com a adreça MAC de destinació l’adreça de difusió (tots els
bits a 1); la trama és rebuda i processada per totes les màquines de la xarxa que en aquest
moment estiguin actives, i és retransmesa a través dels commutadors o ponts transparents
locals o remots que hi hagi.

Finalment un ordinador (i només un) es reconeix propietari de l’adreça IP sol·licitada i
respon al missatge. La resposta pot ser, i normalment serà, una trama unidestinació.
Llavors l’ordinador de destinació ja coneix l’adreça MAC de l’ordinador que va llançar la
pregunta. La resposta inclou l’adreça MAC sol·licitada, per la qual cosa a partir d’aquest
moment tots dos ordinadors es poden comunicar mitjançant trames unidestinació, de
manera que la generació de trànsit de difusió queda estrictament limitada al primer
missatge enviat.

Com que cada ordinador desa una taula ARP, si tornéssiu a intentar comunicar-vos amb
l’ordinador 192.168.0.23 no tindríeu la necessitat d’enviar un altre paquet ARP de difusió,
perquè ja coneixeu l’adreça MAC.

Gratuitous ARP

En la fase d’inicialització d’un
ordinador, o quan es canvia
l’adreça IP d’una interfície, s’ha
de comprovar si aquesta adreça
ja està ocupada. Els sistemes
operatius, per fer aquesta
comprovació, utilitzen el que
s’anomena gratuitous ARP, que
consisteix a enviar una petició
ARP a la IP que s’intenta ocupar.
Si no es rep resposta vol dir que
la IP no s’utilitza i es pot
assignar a la interfície.
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2.3.1 L’ordre arp

El sistema operatiu té una ordre anomenada arp que permet treballar amb la taula
ARP. Vegem els usos d’aquesta ordre:

1. arp -a

Ens permet consultar la taula cau.

1 usuari@laptop:~$ arp −a
2 ? (192.168.0.1) at 00:23:be:fc:f3:ca [ether] on wlan0
3 Macintosh.local (192.168.0.12) at 00:11:24:a4:03:bf [ether] on wlan0

2. arp -s

Ens permet afegir una entrada a la taula arp.

1 usuari@laptop:~$ arp −s 192.168.0.12 00:11:24:a4:03:bf

3. arp -d

Ens permet eliminar una entrada a la taula ARP.

1 usuari@laptop:~$ arp −d 192.168.0.12

2.4 RARP

Hi ha situacions en les que existeix el problema invers al ARP, és a dir, trobar una
adreça IP per a una adreça MAC. Aquests casos succeeixen quan un ordinador
a l’iniciar-se necessita comunicar-se per xarxa amb algun servidor (per exemple
per carregar el sistema operatiu, per instal·lar una imatge de sistema operatiu en
el propi ordinador). Per dur a terme aquesta comunicació l’ordinador haurà de
disposar d’una adreça IP però inicialment ell no la té configurada, ja que només
coneix la seva adreça MAC. I és per això que sorgeix la necessitat d’un protocol
que faci la inversa de l’ARP.

El protocol RARP serveix perquè les màquines que no tenen una adreça IP
la puguin obtenir.

Aquest protocol funciona de la següent manera. Inicialment totes les màquines
ignoraran el paquet excepte la màquina que s’ha connectat, que entendrà que el
missatge és per a ella i se’l quedarà. En el moment en què la nova màquina accepti
el paquet enviat pel servidor RARP, l’examinarà i n’extraurà l’adreça IP. En aquest
moment, la nova màquina ja tindrà la seva pròpia adreça IP i, per tant, ja podrà
començar a transmetre dades (figura 2.13).
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Figura 2.13. Servidor i missatges RARP

Cal destacar que el missatge RARP que envia l’ordinador que s’acaba de connectar
el rebran totes les màquines, atès que no sap quin és el servidor RARP. Per tant,
totes les màquines examinaran el missatge rebut, i en veure que es tracta d’una
petició d’adreça IP, per tant, un paquet que no és per a ells, l’ignoraran. Solament
el servidor RARP entendrà que el paquet està adreçat a ell.

Un cop rebut el missatge RARP, el servidor enviarà un paquet en modalitat de
multidifusió (broadcast) amb la informació necessària perquè la nova màquina
pugui fer la transmissió corresponent. En aquest cas, el paquet arribarà novament
a totes les màquines. Les màquines examinaran el paquet rebut, comprovaran que
no és per a elles i l’ignoraran.

Totes les màquines ignoraran el paquet enviat excepte la màquina que s’ha
connectat, que entendrà que el missatge és per a ella i se’l quedarà. En el moment
en què la nova màquina accepti el paquet enviat pel servidor RARP, l’examinarà i
n’extraurà l’adreça IP. En aquest moment, la nova màquina ja tindrà la seva pròpia
adreça IP i, per tant, ja podrà començar a transmetre dades (figura 2.14).

Figura 2.14. Obtenció d’adreça IP

De vegades es planteja el problema invers a ARP, és a dir trobar l’adreça IP a
partir d’una determinada direcció LAN. Per exemple quan s’arrenca una estació
de treball diskless, és a dir sense disc, aquesta ha de carregar el seu sistema
operatiu des d’un altre ordinador normalment situat a la mateixa xarxa local, però
desconeix tot el relatiu a la seva configuració de xarxa, inclosa l’adreça IP; l’únic
que l’estació coneix en principi és la seva adreça MAC, que es troba escrita a la
targeta de xarxa local.

Per aquestes situacions es va inventar RARP (Reverse Address Resolution Proto-
col, Protocol invers de resolució d’adreces), que funciona de la següent manera:
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l’estació diskless envia un missatge broadcast en el qual indica la seva adreça MAC
i demana que algú l’informi de quina és l’adreça IP que li correspon. A la xarxa
hi haurà un servidor RARP encarregat d’atendre aquest tipus de peticions que
consultarà les seves taules i retornarà l’adreça IP corresponent.

RARP utilitza el mateix format de missatge que ARP. L’única diferència és que fa
servir els codis d’operació 3 i 4 per a la pregunta i resposta RARP, respectivament.

2.5 Assignació dinàmica

Dins d’una xarxa hi ha un ventall d’adreces que ja estan assignades. La resta
s’han d’assignar, per exemple, als ordinadors nous que s’hi connectin. Amb tot,
depenent de la grandària de la xarxa, el nombre d’adreces disponibles pot ser
limitat. És per això que es va trobar el mètode d’assignació dinàmica d’adreces
IP, perquè es connectin intermitentment a la xarxa, no usin permanentment les
adreces ja que si no s’esgotarien.

Aquest servei d’atorgament d’aquelles adreces IP que, en el moment de la
connexió, estiguin lliures permet evitar la feina de configuració per part de
l’administrador de la xarxa.

Per a l’assignació dinàmica de les adreces IP es van crear serveis com el DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol,̀ protocol de configuració dinàmica de
l’ordinador) o el BOOTP(Bootstrap Protocol, protocol d’arrancada).

2.5.1 BOOTP

Hi ha ocasions en què hi ha ordinadors que no tenen sistema operatiu, normalment
es tracta d’estacions de treball sense disc dur, i per poder treballar-hi es necessita
carregar el sistema operatiu de manera remota, és a dir per xarxa. Per poder
treballar en la xarxa exitosament l’ordinador necessitarà una configuració del
protocol IP. El BOOTP permet a l’ordinador aconseguir aquesta configuració de
manera dinàmica i per xarxa, pas previ a poder carregar el sistema operatiu a
l’ordinador.

BOOTP (bootstrap protocol, protocol d’arrancada) és un protocol de la
capa d’aplicació que utilitza una llista centralitzada d’adreces IP per tal
d’assignar, de manera dinàmica, adreces IP als nodes d’una xarxa.

Les adreces que assigna BOOTP són, per tant, adreces IP dinàmiques, en el
sentit que són assignades de manera automàtica per un servidor en resposta a
una sol·licitud del client o host, i que poden canviar en el futur també de manera
automàtica.
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En una xarxa on hi ha un servidor BOOTP, el procés d’assignació d’adreces és el
següent: quan un dispositiu client o host es connecta a la xarxa, envia un missatge
de difusió (broadcast) a la xarxa sol·licitant una adreça IP. En el missatge s’inclou
l’adreça física (MAC) del sol·licitant. Llavors, el servidor BOOTP anota l’adreça
MAC en la seva llista i li respon un missatge al client amb la informació següent:
l’adreça IP que li assigna al host, la màscara de xarxa, l’adreça IP i nom del
servidor BOOTP i l’adreça IP d’un encaminador o gateway predeterminat que
dóna sortida a l’exterior de la xarxa (a Internet, per exemple).

En detall la seqüència de missatges intercanviats és:

1. El client fa una petició BOOTP: el client envia un missatge BOOTRE-
QUEST a tota la xarxa, i per tant l’adreça destinació és 255.255.255.255.

2. El servidor respon: el servidor respon amb un missatge BOOTREPLY en
el qual afegeix l’adreça IP que correspon al client. El servidor troba l’adreça
consultant la taula de correspondències IP amb MAC; la MAC del client l’ha
rebuda amb el missatge de BOOTREQUEST.

3. El client rep la IP: en la trama rebuda des del servidor el client aconsegueix
la seva adreça IP, la grava i comença el procediment de carregar o instal·lar
un sistema operatiu mitjançant la xarxa.

Hi ha diverses aplicacions de BOOTP en el món real, com per exemple:

1. Estacions de treball, que treballen en entorn UNIX, sense disc dur, que en
iniciar-se carreguen el sistema operatiu mitjançant la xarxa.

2. Tendes d’informàtica que venen ordinadors amb el sistema operatiu preins-
tal·lat, i per fer l’operació d’instal·lació en els nous ordinadors més ràpida i
eficient ho fan per xarxa, i per tant usen BOOTP.

Aquest protocol, però, té alguns punts febles, i el més important és el poc
suport per a l’assignació dinàmica d’una adreça IP, ja que per a cada ordinador
al qual es vol assignar una IP s’ha de crear una entrada, un perfil, a la taula de
correspondència d’adreces IP i MAC. Aquesta taula és de gestió manual: cada cop
que s’afegeix un ordinador a la xarxa se n’ha d’afegir la informació en el servidor
de BOOTP. Aquesta debilitat la resol el protocol DHCP, limitant la mobilitat dels
ordinadors; per exemple, l’aparició de les xarxes Wi-Fi provoca que un ordinador
pugui formar part de diferents xarxes, i per obtenir l’adreça IP hauria de ser donat
d’alta al servidor BOOTP de cada xarxa.

La principal diferència entre els protocols RARP i BOOTP és que el primer no és
encaminat (routable), de manera que caldria tenir un servidor RARP per a cada
segment de xarxa o LAN. A més, el RARP només proporciona l’adreça IP, però
no pot assignar màscares de subxarxa ni informació addicional, com ara l’adreça
IP del servidor o la de l’encaminador.
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2.5.2 DHCP

Davant la limitació del nombre d’adreces presents dins una xarxa, i el creixement
exponencial que aquesta presenta, es va optar per estalviar adreces en ordinadors
que es connecten intermitentment. Per fer-ho, es va crear un servei que proporci-
onés adreces IP que, en el moment de la connexió, estiguessin lliures.

Per tant, el servei DHCP es fonamenta en el servidor DHCP que dóna adreces (a
partir d’un interval d’adreces que té) als ordinadors que es connecten a la xarxa.

Tant el protocol RARP com BOOTP requereixen una assignació estàtica entre
adreces MAC i adreces IP; calen tantes adreces IP com ordinadors hagin d’utilitzar
el protocol TCP/IP. Hi ha situacions en les quals això no és convenient, com per
exemple:

• Un institut amb 400 ordinadors que es volen connectar a Internet, de manera
que qualsevol pugui sortir a l’exterior; per a això disposa d’una xarxa
de classe C, i es calcula que mai no hi haurà més de 100 ordinadors
simultàniament connectats a Internet, i en principi una xarxa classe C
seria suficient, però la necessitat d’assignar una adreça IP a cada ordinador
requereix disposar de 500 adreces IP si es vol oferir connectivitat a tots.

• En un aeroport es disposa de connexió a Internet per als ordinadors portàtils
dels viatgers. No es coneixen les adreces MAC dels ordinadors que
s’utilitzaran ni quants seran.

Evidentment, en aquestes situacions és necessari un mecanisme més flexible
d’assignació d’adreces IP que l’ofert per BOOTP.

Per resoldre aquests problemes es va dissenyar el 1993 el protocol DHCP (dyna-
mic host configuration protocol, protocol de configuració dinàmica del dispositiu),
similar a BOOTP però més versàtil en els mecanismes d’assignació d’adreces IP.
En DHCP els clients poden rebre les seves adreces per un dels tres mecanismes
següents:

1. Assignació indefinida i estàtica. En aquest cas l’adreça és fixada per
l’administrador. Aquest equival a BOOTP.

2. Assignació automàtica. L’assignació és també estàtica però l’elecció de
l’adreça IP corresponent és presa pel servidor DHCP la primera vegada que
l’equip li demana l’adreça.

3. Assignació dinàmica. En aquest cas el client rep l’adreça IP del servidor
durant un temps limitat. Passat aquest temps el client ha de renovar la
sol·licitud o en cas contrari la concessió expirarà. D’aquesta manera una
mateixa adreça pot ser reutilitzada per diferents màquines en moments
diferents. Aquesta modalitat és també coneguda com a lloguer d’adreces.
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Els dos primers modes de funcionament se solen utilitzar quan es vol tenir un
control més fi de la xarxa (per exemple, quan es treballa amb tallafocs).

La gran flexibilitat de DHCP l’ha convertit en el protocol preferit per a la
configuració remota d’ordinadors en xarxes locals. Amb DHCP es millora
notablement la seguretat i fiabilitat d’una xarxa, i també se simplifiquen les tasques
d’administració.

Un inconvenient de l’assignació dinàmica d’adreces és que si es vol rastrejar un
problema i, com és el normal, només es disposa de l’adreça IP, resulta més difícil
(a vegades impossible) esbrinar quin ordinador o usuari ha estat el causant del
problema. Un altre problema és l’associació d’adreces i noms en el DNS, ja
que amb l’assignació dinàmica diferents màquines poden rebre el mateix nom
en diferents moments. Es podria dir que el DHCP és una autoconfiguració del
protocol IP.

Etapes de DHCP

El funcionament del protocol DHCP es pot dividir en diferents etapes (les
podeu observar en la figura 2.15) que tenen objectius diferents, on s’intercanvien
missatges que tenen diferents orígens i destins, depenent si l’envia el client o el
servidor. Vegeu el detall d’aquestes diferents etapes:

1. Etapa de descobriment: quan un ordinador no té una adreça IP deter-
minada envia un missatge anomenat DHCPDISCOVER. Aquest missatge
és enviat per la capa física de la xarxa a tota la xarxa amb un missatge
de difusió (adreça de destinació 255.255.255.255). Aquest missatge pot
incloure alguns paràmetres, com adreces IP suggerides i temps de duració
de la darrera adreça IP obtinguda.

2. Etapa d’oferiment: el missatge arriba a un servidor DHCP (les altres
màquines, que no disposen del servei DHCP, ignoren aquest missatge). El
servidor respon de la mateixa manera, enviant un missatge per la capa
física, però amb un missatge anomenat DHCPOFFER. Aquest missatge
pot ser enviat a tota la xarxa (difusió a 255.255.255.255) o únicament al
client. El client detecta qui és el servidor, i sabrà respondre a aquest, ja que
un dels paràmetres del missatge DHCPDISCOVER és l’adreça MAC del
servidor. El client pot rebre una o més peticions DHCPOFFER d’un o més
servidors. El client llavors tria (per temps de resposta, per IP, etc ). En triar,
el client envia un missatge DHCPREQUEST al servidor que ha seleccionat
anteriorment. Si el client no rep missatges DHCPOFFER, expira la petició
i reenvia un nou missatge DHCPDISCOVER.

3. Etapa de trobada: el servidor rep el missatge DHCPREQUEST del
client. El servidor respon amb un missatge DHCPACK que conté els
paràmetres per al client (la seva adreça IP). Si el servidor no pot satisfer
el missatge DHCPREQUEST, el servidor igualment ha de respondre amb
un DHCPACK. El servidor marca les adreces IP no disponibles.
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4. Etapa de préstec: el client rep el missatge DHCPACK i revisa si la
configuració està bé. Si el client detecta un error, llança un missatge DHCP-
DECLINE i reinicia el procés. Si en comptes de rebre un DHCPACK el
client rep un missatge DHCPNAK, el servidor no accepta la seva petició
d’IP, no en pot assignar cap i el client reinicia el procés. Quan això passa
(DHCPDECLINE i DHCPNAK), el client expira la petició i la reinicia.

5. Etapa de devolució: el client envia un missatge DHCPRELEASE al
servidor quan allibera la seva IP.

Figura 2.15. Assignació d’adreces IP mitjançant DHCP

Si el procés falla a les 10 vegades, no hi ha IP. Aleshores a l’ordinador se li assigna
una IP de la xarxa 169.254.0.0. Aquesta adreça IP d’aquesta xarxa indica que ha
hagut algun error en el procés d’assignació dinàmica d’IP mitjançant el DHCP.

Per tant, els missatges enviats entre si són:

• DHCPDISCOVER: el client envia a tota la xarxa física per trobar servidors
disponibles.

• DHCPOFFER: missatge del servidor com a resposta del DHCPDISCO-
VER.

• DHCPREQUEST: el client rep el DHCPOFFER d’un servidor i comunica
al servidor que accepta la seva oferta de configuració IP.

• DHCPACK: el servidor respon amb una IP i altres paràmetres de configu-
ració addicionals (poden ser la porta d’enllaç, el servidor de DNS, etc,).

• DHCPNAK: missatge del servidor en què rebutja la petició d’adreça IP.

• DHCPDECLINE: missatge del client que indica que els paràmetres són
invàlids.

• DHCPRELEASE: missatge del client que indica que allibera IP que li
havien assignat; per tant, el servidor la pot tornar a oferir.
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Avantatges i desavantatges del DHCP

Els principals avantatges de l’ús del DHCP són:

• Només es configura un servidor per entregar adreces IP per a clients de
xarxa.

• En el client no cal que es configuri res, ja que rep tots els paràmetres bàsics
de TCP/IP (adreça IP, porta d’enllaç i servidor de DNS).

• Facilitat perquè el client estigui connectat ràpidament a una xarxa.

Els principals desavantatges són:

• Seguretat, es desconeix quina màquina és la que ha obtingut una adreça
IP, qualsevol màquina pot obtenir una adreça IP. Recordeu el cas de la
biblioteca.

• Més difusió de paquets en la xarxa, tots els paquets que s’intercanvien fins
que el client aconsegueix l’adreça, encara que actualment amb la velocitat
de les xarxes no sembla gaire problemàtic.
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3. Adaptadors i monitoratge

Un adaptador de xarxa és la peça que permet als dispositius accedir a la xarxa, i
dota la possibilitat de connectar-se a una xarxa a dispositius aïllats; per exemple,
a un ordinador li permet accedir a una xarxa una targeta de xarxa de cable (NIC),
un mòdem o una targeta sense fil. L’ordinador ha de saber com treballar amb
aquests adaptadors i això ho fa amb el reconeixement i configuració d’aquests,
mitjançant el sistema operatiu. Per poder treballar s’han de configurar aquests
adaptadors (amb fil o sense fil) segons els sistemes operatius (se n’ha escollit un
de propietat, Windows, i un altre de lliure, GNU/Linux), s’ha de comprovar el bon
funcionament i per fer aquesta revisió s’ha de tenir en compte quines eines aporten
els sistemes operatius.

Per altra banda, les xarxes cada cop són més grans i més complexes de gestionar,
i per aquest motiu es poden trobar en el mercat eines i protocols que ajuden a fer
aquesta tasca. La importància de fer una bona gestió de les xarxes és cabdal, ja
que la xarxa és un recurs habitual en l’àmbit de qualsevol treball. Les principals
funcions d’un sistema de gestió de xarxa són:

1. Detectar i solucionar errors: les eines de gestió han de permetre detectar
els errors que es produeixen en una xarxa, aïllar aquest error, concretar-lo, i
poder gestionar la resolució d’aquest problema. Per detectar aquests errors
de manera immediata hi ha moltes eines al mercat per fer el monitoratge
de la xarxa. Aquesta funció del sistema gestor de la xarxa ha de permetre
assegurar la fiabilitat de la xarxa.

2. Configurar la xarxa: una xarxa té múltiples paràmetres per configurar, ja
que hi ha molts dispositius implicats en una xarxa i aquests tenen moltes
variables, que poden tenir uns valors o altres, i depenent d’això la xarxa
tindrà més o menys prestacions o usos diferents. Aquestes eines de gestió
han de permetre afinar aquests paràmetres per tal d’obtenir un ús millor de
la xarxa o adequar-la als desitjos de l’administrador de xarxa.

3. Analitzar el rendiment: en gestionar la xarxa s’ha de conèixer si aquesta
està funcionant bé o no, obtenir mesures que ens indiquin el rendiment, com
per exemple el temps de resposta entre dos punts de la xarxa. Aquests
resultats permeten obtenir dades objectives per adequar l’ús de la xarxa,
valors que permetran configurar-la millor, optimitzar-ne la utilització. Per
fer-ho hi ha les eines de monitoratge.

4. Examinar la seguretat de la xarxa: una de les altres funcions importants
de la gestió d’una xarxa és la seguretat, assegurar-nos que totes les dades que
s’hi transmeten arriben al lloc desitjat. Per tant, les eines de gestió també
permeten dotar de seguretat les xarxes mitjançant eines de control d’accés,
autenticació, confidencialitat, xifratge de les dades, etc.
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PCI Express

Són les targetes d’expansió dels
ordinadors, han substituït les

antigues PCI i AGP bus
estàndard. Permeten afegir noves
funcionalitats als ordinadors i en

aquest cas concret dotar
l’ordinador de la capacitat de

comunicar-se per xarxa,
conseqüència d’instal·lar un

adaptador en aquestes targetes
d’expansió.

També hi ha eines que permeten fer una bona gestió de la xarxa, que faciliten
aquesta tasca complexa.

3.1 Configuració adaptadors

Tots els sistemes operatius en el mercat tenen la possibilitat d’estendre les seves
funcions monolloc a funcions de xarxa, i per fer-ho necessiten treballar amb
l’adaptador de xarxa instal·lat en l’ordinador. El treball amb aquest adaptador
és possible perquè els sistemes operatius mateixos ja hi donen suport, però pot ser
possible que al sistema operatiu original s’hagi d’afegir-li un driver (controlador
del dispositiu) que permet l’ús de l’adaptador, reconèixer-lo, configurar-lo i
treballar-hi.

D’adaptadors de xarxa n’hi ha de molts tipus en el mercat i es poden classificar
segons diversos criteris: depenent de la manera com es connecten a la xarxa,
depenent de com es connecta a l’ordinador mitjançant: USB (universal serial
bus, bus universal per sèrie), PCI Express (peripheral component interconnect,
interconnexió de components perifèrics), etc. En aquest cas els classificarem
segons si són amb fil o sense (cable). També s’ha concretat en els més usats,
que són les targes de xarxa (n’hi ha de més antics, com el mòdem, que permetien
l’accés a grans xarxes i actualment pràcticament han desaparegut).

Per tant, podem configurar els adaptadors de xarxa en els ordinadors amb fil o
sense i es diferencia segons el sistema operatiu. Per exemple, en el cas particular
dels dos dels sistemes operatius majoritaris en el mercat els passos a realitzar per
fer la configuració són diferents, sobretot quan es realitza per consola d’ordres. Un
exemple dels sistemes operatius de propietat: Windows (concretament la versió
7), i un sistema operatiu lliure: Linux (en concret, la distribució d’Ubuntu 10.04).
Heu de conèixer com configurar l’adaptador, ja que encara que l’adaptador de
xarxa sigui reconegut pel sistema operatiu, necessitareu donar valors a una sèrie
de paràmetres per poder treballar correctament amb el protocol de la xarxa a qual
que us uniu.

En aquest cas el protocol de xarxa que useu és el TCP/IP i, per tant, heu d’aprendre
com es configura aquest protocol per als diversos adaptadors i sistemes operatius;
concretament heu de donar valors als paràmetres següents:

• Adreça IP

• Màscara de xarxa

• Porta d’enllaç: passarel·la per defecte, adreça del dispositiu que permet
encaminar el trànsit de l’ordinador cap a xarxes exteriors.

• Adreces IP dels DNS (domain name server, servidor de noms): permet
poder treballar en la xarxa mitjançant noms lògics dels dispositius, en lloc
de treballar amb les adreces IP de cada un.
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3.1.1 Adaptadors amb fil

Els adaptadors de xarxa amb fil permeten accedir a la xarxa mitjançant el cablatge,
el que hi ha a l’edifici on es trobi l’ordinador. L’ordinador ha d’estar situat fix en
un lloc. Actualment la majoria d’aquestes targes de xarxa són del tipus Ethernet
i s’uneixen a la xarxa mitjançant la interfície o connector RJ-45 del cable que
uneix l’ordinador al dispositiu que permet l’entrada a la xarxa (el dispositiu serà un
encaminador, commutador o concentrador). Aquest adaptador estarà incorporat a
l’ordinador mitjançant un bus d’expansió de la placa base, com per exemple per
un bus PCI Express o USB.

Vegeu com es reconeixen, es configuren, s’hi treballa i es comprova la connexió
amb aquests adaptadors segons el sistema operatiu usat.

Windows

El Windows ofereix suport de treball en xarxa des de la seva versió 3.11, llençada
al mercat el 31 de desembre del 1993; la novetat era aquest suport, i de fet, la
versió és coneguda com a Windows for workgroup.

Aquest suport ha progressat apreciablement, i ja des de fa diverses versions de
Windows l’adaptador és reconegut automàticament pel sistema operatiu, això
perquè els adaptadors són plug and play (endollar i usar, procediment pel qual
quan l’adaptador es connecta a l’ordinador el sistema operatiu el reconeix automà-
ticament i permet usar-lo immediatament). Un cop el sistema operatiu el reconeix,
l’usuari ha d’especificar on es troben els controladors de l’adaptador, els qual són
obtinguts perquè els dóna la mateixa casa comercial de l’adaptador o, cada cop de
manera més freqüent i habitual, el sistema operatiu mateix ja els porta incorporats.

En el cas que la tarja no fos reconeguda pel sistema operatiu, hauríem de llençar
el procediment manual de reconeixement de hardware (maquinari) mitjançant la
utilitat del Windows Afegir nou hardware del centre de control.

Una vegada l’adaptador és reconegut pel sistema operatiu, reiniciat l’ordinador
perquè es facin efectius els canvis i connectat el cable a la tarja, el pas següent
és configurar aquesta tarja per poder treballar en la xarxa. El Windows, en haver
reconegut l’adaptador també instal·la una funcionalitat que permet configurar-lo,
concretament és a Inici\Configuració\Connexions de xarxa o Inici \Centre de
Control\Centre de xarxes i recursos compartits. Accediu-hi i us mostrarà una
finestra amb tots els adaptadors de xarxa que hi ha a l’ordinador; fixeu-vos que
mostra tots els adaptadors, i per tant també podeu veure, si n’hi ha, els adaptadors
sense fil.

El primer que fareu és configurar el protocol TCP/IP, ja que és necessari per poder
treballar amb el protocol de xarxa propi de Microsoft (per exemple, poder navegar
per l’entorn de xarxa des de l’explorador, poder fer tasques en un grup de treball
o accedir a un servidor de domini) i també lògicament per treballar en una xarxa
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amb l’arquitectura TCP/IP (per exemple, navegar per Internet o transferir fitxers
d’un ordinador a un altre sense la necessitat que tingui el mateix sistema operatiu).
Aleshores seleccioneu l’adaptador i ens apareix el menú contextual, prement el
botó dret del ratolí (vegeu la figura 3.1).

Figura 3.1. Adaptadors de xarxa

Del menú contextual triem l’opció Propietats, que ens fa aparèixer una finestra
que ens permet configurar el protocol TCP/IP (vegeu la figura 3.2).

Figura 3.2. Propietats de l’adaptador
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En aquesta finestra a la pestanya General podreu configurar els valors mostrats a
la taula 3.1.

Taula 3.1. Exemple de configuració TCP/IP per a una NIC

Configuració TCP/IP bàsica

Adreça IP 192.168.0.3

Màscara de xarxa 255.255.255.0

Porta d’enllaç 192.168.0.1

Servidor DNS preferit 8.8.8.8

Servidor DNS alternatiu 8.8.4.4

S’ha decidit assignar valors d’una xarxa privada de classe C. També podeu
assignar valors del DNS (permet poder navegar per noms); en aquest cas els valors
assignats corresponen als servidors de nom públic de Google. En el cas que vol-
guéssiu assignar els paràmetres per configurar de manera automàtica (per exemple,
mitjançant un DHCP) heu de seleccionar les opcions Obtenir una adreça IP
automàticament i Obtenir l’adreça de servidor DNS automàticament (vegeu
a la figura 3.3 com resulta assignar a la targeta de xarxa els valors de la taula 3.1).

Figura 3.3. Configuració de TCP/IP

Ara us mancaria configurar el vostre ordinador per a la xarxa Microsoft, que,
per exemple, us permetrà usar recursos compartits de xarxa, com ara carpetes
o impressores; això implica configurar correctament paràmetres del protocol
NetBIOS (network basic input/output system, sistema bàsic d’entrada i sortida
de la xarxa). Aquests paràmetres es configuren accedint a les propietats de
l’ordinador; ho fareu accedint al menú contextual d’El meu PC i seleccionant
l’opció Propietats, aquí apareix una finestra amb moltes pestanyes i seleccionem
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la identificada per Nom de l’equip i polsem el botó Canviar per donar els valors
desitjats. El botó ens porta a una finestra on assignarem els valors desitjats als
paràmetres següents:

• Nom de l’equip: el nom que identifica el nostre ordinador de manera única
a la xarxa local de Microsoft; en el cas que el nom sigui duplicat el sistema
ens adverteix.

• Nom del grup de treball: és el nom que fa referència al conjunt d’ordinadors
que treballen sota la mateixa xarxa Microsoft, per tant, ha de ser el mateix
per al conjunt d’ordinadors de la xarxa Microsoft.

A la figura 3.4 i figura 3.5 podeu veure com és aquest procediment.

Figura 3.4. Propietats d’El meu PC
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Figura 3.5. Assignació del grup de treball

Un cop configurat l’adaptador de xarxa es pot comprovar mitjançant ordres si
aquesta configuració ha estat efectiva en el sistema, l’ordre per usar és ipconfig,
que amb el paràmetre /all permet observar totes les dades dels adaptadors; l’ús
és:

1 C:\>ipconfig /all
2

3 Configuración IP de Windows
4

5 Nombre del host . . . . . . . . . : professor
6 Sufijo DNS principal . . . . . . :
7 Tipo de nodo . . . . . . . . . . : desconocido
8 Enrutamiento habilitado. . . . . .: No
9 Proxy WINS habilitado. . . . . : No

10

11 Adaptador Ethernet Conexión de área local :
12

13 Sufijo de conexión específica DNS :
14 Descripción. . . . . . . . . . . : Adaptador Ethernet PCI AMD PCNET

Family
15 Dirección física. . . . . . . . . : 08−00−27−40−E6−2A
16 DHCP habilitado. . . . . . . . . : No
17 Autoconfiguración habilitada. . . : Sí
18 Dirección IP. . . . . . . . . . . : 192.168.0.3
19 Máscara de subred . . . . . . . . : 255.255.255.0
20 Puerta de enlace predeterminada : 192.168.0.1
21 Servidor DHCP . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
22 Servidores DNS . . . . . . . . . .: 8.8.8.8
23 8.8.4.4

GNU/Linux

Des de l’entorn de Windows la configuració ha estat mitjançant una interfície
gràfica (conjunt de menús i finestres) però des de GNU/Linux es permet configurar
la xarxa a un nivell més baix. Hi ha moltes vegades que no es disposa d’accés
gràfic a un ordinador amb sistema operatiu, només per línia d’ordres (consola).
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La configuració de
l’adaptador mitjançant

l’arxiu
/etc/network/interfaces

és comuna a la majoria de
les distribucions GNU/Linux

que deriven de Debian.

Per tant, veureu com configurar els adaptadors a nivell baix (escrivint en fitxers
de sistema) i a nivell més alt (per entorn de finestres).

De la mateixa manera que el Windows, el GNU/Linux necessita controladors
per poder reconèixer l’adaptador de xarxa; aquests controladors són carregats pel
nucli del sistema operatiu. Podeu obtenir tots els adaptadors reconeguts pel vostre
ordinador executant l’ordre ifconfig amb el paràmetre -a. En el GNU/Linux a cada
adaptador de tarja se li assigna un identificador, i en el cas de l’adaptador de xarxa
Ethernet l’identificador és ethn, en què la n correspon al número d’adaptador que
sigui, començant pel 0 en el cas del primer adaptador. Amb ordres el que podeu
és habilitar o deshabilitar l’adaptador de xarxa: per deshabilitar-lo és ifdown i
per habilitar-lo ifup, passant com a paràmetre l’identificador de xarxa que es vol
habilitar o deshabilitar; s’ha d’executar amb permisos de root. Vegeu-ne l’ús:

1 root@laptop:~$ ifconfig −a
2 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:c2:52:95
3 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
4 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
5 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
6 collisions:0 txqueuelen:1000
7 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
8 Interrupt:27 Base address:0x6000
9 root@laptop:~$ ifdown eth0

10 root@laptop:~$ ifup eth0

Un cop reconegut l’adaptador haureu de configurar el protocol TCP/IP, i això ho
podeu fer de diverses maneres:

1. Per ordres: usareu les ordres ifconfig i route. Amb ifconfig fareu tres coses:
deshabilitar la tarja de xarxa, assignar l’adreça IP, la màscara de xarxa (netmask)
i l’adreça de difusió i habilitar la tarja de xarxa. Amb route li assigneu la porta
d’enllaç (gw); totes aquestes ordres les executareu amb l’usuari root per tenir tots
els permisos. L’ordre ifconfig segueix la sintaxi següent:

1 ifconfig interfície [inet up nova_adreça_ip] [netmask nova_mascara] [network
adreça_xarxa] [broadcast adreça_difusio]

I l’ordre route segueix la sintaxi següent:

1 route add [−net adreça_xarxa] [netmask mascara_xarxa] [gw ip_porta_enllaç] [dev
interfície]

Vegeu un exemple de com s’assignen els mateixos valors de l’exemple de Win-
dows, però en aquest cas en GNU/Linux i amb ordres:

1 root@laptop:# ifconfig eth0 inet down
2 root@laptop:# ifconfig eth0 inet up 192.168.0.3 netmask 255.255.255.0 broadcast

192.168.0.255
3 root@laptop:# route add −net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gw 192.168.0.1

dev eth0
4 root@laptop:# ifconfig eth0 inet up

Amb l’ús de les ordres ifconfig i route podeu comprovar que han estat assignats
correctament els valors:



Planificació i administració de xarxes 81 Integració d'elements en una xarxa

1 root@laptop:# ifconfig eth0
2 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:c2:52:95
3 inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
4 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
5 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
6 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
7 collisions:0 txqueuelen:1000
8 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
9 Interrupt:27 Base address:0x6000

2. Escrivint fitxers de sistema: en aquest cas fareu el mateix que en el
punt anterior però escrivint en fitxers del sistema; concretament els fitxers són
/etc/network/interfaces i /etc/resolv.conf. En el primer fitxer escriureu
la configuració TCP/IP referent a l’adreça IP, la màscara de xarxa, l’adreça de
xarxa, l’adreça de la porta d’enllaç i l’adreça de difusió; en el segon escriureu la
configuració del DNS. Vegeu com seria el contingut de cada fitxer:

1 root@laptop:# cat /etc/network/interfaces
2 iface eth0 inet static
3 address 192.168.0.3
4 netmask 255.255.255.0
5 network 192.168.0.0
6 broadcast 192.168.0.255
7 gateway 192.168.0.1
8 root@laptop:# cat /etc/resolv.conf
9 nameserver 8.8.8.8

10 nameserver 8.8.4.4

Perquè aquests canvis en els fitxers tinguin efecte en el sistema haureu de
deshabilitar i habilitar la interfície de xarxa amb les ordres ifup i ifdown. Per
comprovar que el sistema treballa amb aquests valors, heu de consultar els valors
executant l’ordre ifconfig eth0.

3. Amb entorn de finestres: cada distribució de GNU/Linux té el seu entorn de
finestres i des d’aquest entorn es pot també configurar l’adaptador. En aquest
cas veureu concretament com fer-ho per a la distribució Ubuntu 10.04. Per
fer-ho accediu a les propietats de la xarxa mitjançant l’opció de menú Sistema
\Preferències \Connexions de xarxa, en aquest cas ens apareix una finestra
(vegeu la figura 3.6) on podem configurar tots els adaptadors. Seleccioneu
l’adaptador amb fil (el cas de l’exemple, eth0) i polsem el botó Edita. Apareix
una figura on podeu assignar els diferents paràmetres de la configuració TCP/IP
(vegeu la figura 3.7).

Figura 3.6. Connexions de xarxa
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Figura 3.7. Propietats TCP_IP

3.1.2 Adaptadors sense fil

Els adaptadors de xarxa sense fil els reconeixen el sistema operatiu i es configuren
de manera molt similar, per no dir pràcticament igual, que el cas dels adaptadors
amb fil. L’única diferència és l’accés a la xarxa: en el cas de la xarxa amb fil l’accés
ja el marca el lloc físic pel qual s’accedeix, són coneguts tots els llocs d’accés físic
a la xarxa i els que l’usen. En canvi, en aquest cas, sense fil, és més obert. No
podeu saber o conèixer tots els que es connecten i des d’on, i per tant l’accés només
es permet a ordinadors coneguts. Amb aquells que tenen el privilegi d’accés, per
assegurar això l’accés a la xarxa s’ha de fer de manera segura. El més habitual
és que l’usuari hagi d’introduir una contrasenya per gaudir de la xarxa. Per tant,
en aquest punt veureu com tracten els sistemes operatius aquesta diferència, com
configurar l’accés a la xarxa sense fil segons el sistema operatiu.

Windows

Normalment el sistema operatiu Windows 7 reconeix l’adaptador de xarxa sense
fil, i per tant no cal incloure un nou controlador; si no el reconegués el sistema ope-
ratiu aleshores la targeta mateixa porta un programari que inclou els controladors i
programes que permeten configurar l’accés a la xarxa sense fil. Aquests programes
que permeten configurar l’accés depenen de cada fabricant, però les versions més
actuals, i en concret la 7, de Windows, ja permeten configurar l’accés a la xarxa
des del sistema operatiu.
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Tipus de seguretat

La seguretat en les xarxes sense fil es basa en el xifratge dels missatges que s’hi
intercanvien. Hi ha els tipus següents:

1. WEP (wired equivalent privacy, privadesa equivalent al cablatge): és el primer tipus de
seguretat que va sorgir i fou recollit en l’estàndard 802.11. L’objectiu d’aquesta seguretat
era garantir la mateixa seguretat en la xarxa sense fil que en una xarxa cablada. És obsoleta,
ja que s’hi van detectar nombrosos forats de seguretat i fou reemplaçada per la versió 2 de
WEP o per WPA. Però actualment encara s’usa, ja que és la primera opció de seguretat en la
configuració de la majoria de punts d’accés Wi-Fi.

2. WPA (Wi-Fi protected access, protecció d’accés al Wi-Fi): nasqué amb l’objectiu de pal·liar
les mancances de la WEP. Fou recollit en l’estàndard 802.11i. En aquest cas com a millores
inclou la prova d’integració dels missatges que transcorren per la xarxa. La segona versió del
WPA no està recollida en l’estàndard i provoca que no pugui treballar amb adaptadors sense
fil antics.

Figura 3.8. Selecció de xarxa sense fil

Un cop la targeta és reconeguda pel sistema operatiu ja es pot configurar l’accés;
per fer-ho fareu els passos següents:

1. Accediu al Centre de Control (Inici \Centre de Control), allà premeu sobre
Centre de xarxes i recursos compartit, i un cop en la nova finestra haureu de
prémer en Connectar a la xarxa.

2. Aleshores a la part inferior dreta apareixerà una sèrie de xarxes sense fil
disponibles (vegeu la figura 3.8), identifiqueu la vostra, en l’exemple l’anomenada
Bosa, i polseu a sobre; aleshores ens apareix un quadre de diàleg que demana la
contrasenya d’accés. Normalment la xarxa sense fil demana una contrasenya, ja
que usa un accés restringit a aquesta, i algun mètode de seguretat xifrat (WEP o
WPA), però també es pot usar la validació per MAC, més segura però més molesta
de treballar-hi, ja que s’han de donar d’alta les MAC permeses al punt d’accés de
la xarxa sense fil.
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3. Quan afegiu una xarxa sense fil al vostre sistema heu de configurar la seguretat
d’accés a aquesta. Primer s’ha de definir el tipus de seguretat que pot tenir la xarxa
sense fil, i això es fa seleccionant el tipus de seguretat que usa la xarxa sense fil.
Aquest tipus de seguretat pot ser WEP, WPA o WEP2 i el tipus de xifratge, que
són els diferents algoritmes que implementen la codificació dels missatges, pot ser
AES i TKIP . Vegeu en la figura 3.9 la finestra per seleccionar els paràmetres de
seguretat.

Figura 3.9. Finestra per afegir la xarxa sense fil

Un cop configurada la seguretat, podeu comprovar quina useu consultant les
propietats de la xarxa sense fil, i us apareix el tipus de seguretat i algoritme de
xifratge usat (vegeu la figura 3.10).

Figura 3.10. Propietats de seguretat de la xarxa sense fil
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4. A partir d’aquest moment, si la validació de la contrasenya ha estat reeixida, el
Windows 7 recorda aquesta xarxa i us hi connectarà automàticament sempre que
estigui al vostre abast.

Ara tan sols restaria configurar el protocol TCP/IP i la xarxa Windows, però es
fa de la mateixa manera que el cas de l’adaptador amb fil; en aquest cas, però,
heu de seleccionar l’adaptador sense fil. Per comprovar si ha resultat efectiva la
configuració podeu fer-ho, també, usant l’ordre ipconfig.

Linux

En les versions actuals no és necessari instal·lar manualment l’adaptador sense fil,
ja que el nucli mateix del Linux ja el reconeix automàticament. Per tant, heu de
veure com es pot configurar un adaptador de xarxa en Linux, i veureu que també
hi ha diferents nivells per fer-ho com en el cas de l’adaptador sense fil.

1. Amb ordres: en aquest cas l’ordre que cal usar és iwconfig (disponible quan
s’instal·la el paquet wireless-tools). L’ús és:

1 root@aula:$iwconfig wlan0

ens mostra informació sobre l’adaptador identificat pel sistema com a wlan0. Per
configurar una connexió amb una xarxa sense fil l’usareu amb la sintaxi següent:

1 iwconfig interfície [essid X] [key k] [commit]

té més paràmetres però aquests són els principals. Tenim que els paràmetres són:
interfície és l’identificador de l’adaptador sense fil que li ha assignat el sistema;
essid per assignar el nom de la xarxa; key per indicar-hi la clau (per defecte espera
que aquest valor sigui hexadecimal però si voleu passar-hi una cadena de text l’heu
de precedir de s:) i commit per indicar que els canvis s’efectuïn immediatament.
Vegeu un exemple:

1 root@aula:$iwconfig wlan0 essid Bosa key s:12345678 commit

2. Amb fitxers: es fa de la mateixa manera que el cas de la xarxa amb
fil, modificant el contingut del fitxer /etc/network/interfaces, però haureu
d’especificar l’accés a la xarxa. Per especificar l’accés a la xarxa afegiu dos nous
paràmetres respecte a l’accés per fil; són wireless-essid (per especificar la xarxa
a la qual us voleu unir) i wireless-key (per especificar la clau de la xarxa).

1 root@laptop:# cat /etc/network/interfaces
2 iface eth0 inet static
3 address 192.168.0.3
4 netmask 255.255.255.0
5 network 192.168.0.0
6 broadcast 192.168.0.255
7 gateway 192.168.0.1
8 dns−nameservers 8.8.8.8 8.8.4.4
9 wireless−essid Bosa

10 wireless−key 12345678
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Ara només restarà que aquests canvis siguin efectius, i per a això heu d’activar la
interfície.

1 root@laptop:$ifup wlan0

3. Amb finestres: aquesta manera és molt similar al cas dels adaptadors amb
fil, i veureu com es fa en concret en la distribució Ubuntu. De la mateixa
manera que amb els de fil accedireu a l’eina de configuració mitjançant el
menú Sistema\Preferències\Connexions de xarxa, i un cop aquí seleccioneu la
pestanya Sense fil (vegeu la figura 3.11). Ara tan sols us queda configurar l’accés,
i per això seleccioneu la xarxa a la qual voleu accedir i premeu el botó “Edita”; en
aquest cas apareix una nova finestra en la qual seleccionem la pestanya Seguretat
de la xarxa sense fil i aquí ompliu el valor de la contrasenya (vegeu la figura 3.12).
Un cop fet això si voleu configurar el protocol TCP/IP es fa de la mateixa manera
que amb els adaptadors amb fil mitjançant la pestanya Paràmetres IPv4.

Figura 3.11. Selecció de xarxes sense fil

Figura 3.12. Configurant l’accés a la xarxa
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3.1.3 Comprovació de connectivitat

Un cop configurat l’adaptador de manera correcta, ja es pot treballar en la xarxa;
tot i així, us podeu trobar incidències i no poder treballar amb la xarxa, i aleshores
heu de ser capaços de detectar on és l’error, per descartar que sigui de la vostra
configuració. Els sistemes operatius tenen ordres que us ajuden en aquest treball
i que veureu a continuació, a part de les ordres ifconfig (Linux) i ipconfig
(Windows), que permeten conèixer realment quina configuració de xarxa usa el
sistema operatiu.

Ping

Amb aquesta ordre podeu comprovar la connectivitat de la nostra xarxa, ja que
envia paquets de control ICMP a una altra estació; si aquests paquets són retornats
vol dir que tenim connexió de xarxa i l’adaptador està ben configurat. De fet, és
la primera comprovació que es fa quan s’ha configurat un adaptador, comprovar
si l’adaptador es comunica correctament amb la passarel·la o porta d’enllaç. En
l’exemple de configuració TCP/IP que estem seguint hauríeu d’executar

1 professor@aula:$ping 192.168.0.1
2 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=59.6 ms
3 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.07 ms
4 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.12 ms
5 64 bytes from 192.168.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.05 ms

Per tant, si s’obté resposta hi ha connexió, i a més podem conèixer la rapidesa de la
resposta, ja que és el valor time que ens retorna. Un cop comprovada la connexió
de la xarxa local podeu comprovar si és té connexió a l’exterior; això es pot fer
fent un ping a una màquina externa, com per exemple al DNS públic de Google.

1 professor@aula:~$ ping 8.8.8.8
2 PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
3 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=54 time=51.9 ms
4 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=54 time=38.8 ms
5 64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=54 time=39.5 ms

Un cop comprovat que hi ha connectivitat a la xarxa local i a l’exterior, tan sols
quedaria comprovar si podeu navegar per noms lògics (així assegureu que es pot
treballar per Internet). En aquest cas en l’ordre no posareu una adreça IP, sinó el
nom d’una màquina; per exemple, mireu si teniu connexió a www.xtec.cat.

1 professor@aula:~$ ping www.xtec.cat
2 PING xtec.cat (213.176.161.13) 56(84) bytes of data.
3 64 bytes from www.xtec.cat (213.176.161.13): icmp_seq=1 ttl=241 time=68.8 ms
4 64 bytes from www.xtec.cat (213.176.161.13): icmp_seq=2 ttl=241 time=52.5 ms
5 64 bytes from www.xtec.cat (213.176.161.13): icmp_seq=3 ttl=241 time=53.3 ms
6 −−− xtec.cat ping statistics −−−
7 3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
8 rtt min/avg/max/mdev = 52.554/58.234/68.805/7.481 ms

Podria ser que no obtinguéssiu resposta, i això indicaria un problema amb el
servidor DNS; si executéssiu ping 213.276.161.13 i funcionés, efectivament

http://www.xtec.cat
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tindríeu el problema amb el servidor de DNS. L’ordre ping es pot usar en qualsevol
sistema operatiu.

Tracert

Hi ha vegades que amb el ping no hi ha suficient, ja que heu comprovat que hi ha
connexió a la xarxa local i a l’exterior, però es podria donar el cas que no s’accedís
a una màquina concreta de l’exterior. En aquest cas interessaria conèixer quins
camins segueixen els paquets que heu enviat i fins on arriben.

Aquesta ordre permet la seqüència d’encaminadors que segueix un paquet
fins a arribar a la destinació.

El funcionament de tracert és el següent: s’envien datagrames IP començant
amb el TTL (time to live, temps de vida) igual a 1, i en aquest cas el primer
encaminador el torna a l’origen responent que s’ha excedit el temps de vida.
D’aquesta manera ja es coneix el primer encaminador, i aleshores s’augmenta el
TTL en 1 i així es pot conèixer l’encaminador següent, i així incrementant en 1 el
TTL fins a assolir la destinació es coneix tot el camí que ha seguit el paquet. Un
exemple d’ús d’aquesta comanda:

1 root@aula:$ tracert www.xtec.cat
2 traceroute to www.xtec.cat (213.176.161.13), 30 hops max, 60 byte packets
3 1 10.224.32.1 (10.224.32.1) 27.633 ms * *
4 2 * * *
5 3 * * *
6 4 * * *
7 5 * * *
8 6 * ae0−1702−xcr1.par.cw.net (195.2.22.137) 33.885 ms xe−11−0−0−xcr1.bap.cw.

net (195.2.25.65) 60.166 ms
9 7 * * *

10 8 * * *
11 9 * * *
12 10 * * *
13 11 * * *
14 12 83.247.145.10 (83.247.145.10) 59.048 ms 62.008 ms 58.009 ms
15 13 garbi−rt.xtec.cat (213.176.160.18) 56.224 ms 54.013 ms 54.349 ms
16 14 www.xtec.cat (213.176.161.13) 54.558 ms 53.166 ms 55.672 ms

Aleshores, si no tenim una connexió fins a un certa màquina, amb aquesta ordre
podreu conèixer fins on arribem i localitzar el problema; pot ser que hi hagi un
encaminador intermedi caigut, i aleshores l’ordre tracert només arribaria fins a
aquest. També permet conèixer el rendiment de la xarxa, ja que ens dóna els temps
que triga entre els diferents encaminadors pels quals passa. Aquesta ordre també es
pot executar en qualsevol sistema operatiu, però normalment en les distribucions
de GNU/Linux també s’usa amb el nom de traceroute.

Netstat

Algunes vegades necessitareu consultar el rendiment de la xarxa i, per tant,
conèixer el rendiment i la informació sobre l’estat i els protocols usats. Això ho
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podeu obtenir amb l’eina netstat, amb què es poden obtenir dades dels protocols
Ethernet, UDP, ICMP, TCP i IP. Aquesta ordre pot rebre diferents paràmetres:

• -a: mostra totes les connexions i els ports oberts

• -n: mostra la informació dels ports i adreces de manera numèrica

• -p protocol: mostra la informació associada al protocol especificat

• -r: mostra el contingut de la taula de rutes

• -s: mostra estadístiques per protocols.

1 professor@aula:$netstat −s
2 Ip:
3 338986 total packets received
4 4 with invalid addresses
5 0 forwarded
6 0 incoming packets discarded
7 338979 incoming packets delivered
8 247741 requests sent out
9 212 dropped because of missing route

10 Icmp:
11 48 ICMP messages received
12 0 input ICMP message failed.
13 ICMP input histogram:
14 timeout in transit: 9
15 echo replies: 39
16 163 ICMP messages sent
17 0 ICMP messages failed
18 ICMP output histogram:
19 destination unreachable: 13
20 echo request: 150
21 IcmpMsg:
22 InType0: 39
23 InType11: 9
24 OutType3: 13
25 OutType8: 150
26 Tcp:
27 4909 active connections openings
28 1 passive connection openings
29 7 failed connection attempts
30 161 connection resets received
31 12 connections established
32 333834 segments received
33 238189 segments send out
34 4518 segments retransmited
35 0 bad segments received.
36 1209 resets sent
37 Udp:
38 5031 packets received
39 13 packets to unknown port received.
40 0 packet receive errors
41 5052 packets sent

Mitjançant aquesta eina podeu conèixer quin ús es fa de la xarxa, analitzar-la en el
cas de baix rendiment, i també observar els errors. També funciona en qualsevol
sistema operatiu.

Nslookup

Amb el ping podíeu conèixer si funciona correctament el servidor DNS o no, però
hi ha una eina específica per això, l’ordre nslookup. Aquesta ordre la podeu usar
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de dues maneres, passant com a paràmetre el nom d’una màquina o la IP. Vegeu-ne
l’ús:

1 professor@laptop:~$ nslookup www.xtec.cat
2 Server: 62.81.29.254
3 Address: 62.81.29.254#53
4

5 Non−authoritative answer:
6 www.xtec.cat canonical name = xtec.cat.
7 Name: xtec.cat
8 Address: 213.176.161.13

En aquest l’ordre informa de quin és el servidor DNS que resol aquest nom, en
aquest cas la màquina amb la IP 62.81.29.254, i quina és la IP que correspon a la
màquina sol·licitada, en aquest cas 213.176.163.218. Vegeu ara l’ús a la inversa:
passeu com a paràmetre la IP i heu d’obtenir a quin nom de màquina correspon:

1 professor@laptop:~$ nslookup 213.176.161.13
2 Server: 62.81.29.254
3 Address: 62.81.29.254#53
4

5 Non−authoritative answer:
6 13.161.176.213.in−addr.arpa name = www.xtec.cat.
7

8 Authoritative answers can be found from:

Vegeu que ho torna a resoldre el servidor mateix de DNS i obteniu el nom de
www.xtec.cat. Si aquesta eina no funcionés sabríeu que el servidor de noms no
està funcionant correctament. També podeu especificar quin servidor de DNS
voleu usar, passaríeu la IP del servidor de noms com a segon paràmetre, i així
forceu que usi el que teniu configurat. Per exemple:

1 professor@laptop:~$ nslookup www.xtec.cat 8.8.8.8
2 Server: 8.8.8.8
3 Address: 8.8.8.8#53
4

5 Non−authoritative answer:
6 www.xtec.cat canonical name = xtec.cat.
7 Name: xtec.cat
8 Address: 213.176.161.13

3.2 Administració de la xarxa

Quan una xarxa està en funcionament, els administradors n’han de realitzar el
monitoratge del rendiment. De tant en tant, la xarxa pot estar fora de servei. De
vegades aquesta caiguda està prevista en el pla de manteniment, però quan no ho
està, l’impacte per a l’empresa o organització pot ser greu. En el cas d’una caiguda
inesperada de la xarxa, els administradors han de resoldre el problema i tornar a
estar en producció amb el mínim impacte possible. Veureu un procés sistemàtic
per resoldre problemes d’aquest tipus.

http://www.xtec.cat
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3.2.1 Representació de la xarxa

Per diagnosticar i corregir eficientment els problemes de la xarxa, s’ha de tenir
informació sobre com s’ha dissenyat la xarxa i el rendiment que se n’espera en
condicions normals. Aquesta informació s’adjunta a la documentació com a taules
de configuració i diagrames de topologia.

La documentació de la configuració de la xarxa consta d’un diagrama lògic i
informació de cada component. Aquesta informació s’ha de guardar sempre en
un lloc segur i protegit, sia en format de còpia impresa o en format electrònic.

La documentació de xarxa ha d’incloure:

• Taula de configuració de la xarxa.

• Taula de configuració dels sistemes terminals (servidors, estacions de
treball, etc.).

• Diagrama de la topologia de la xarxa.

Taula de configuració de la xarxa

Conté informació detallada del maquinari i programari que s’utilitzen a la xarxa.
Aquesta informació ha de proporcionar al responsable totes les dades necessàries
per identificar i corregir la possible incidència.

Les dades que la taula hauria d’incloure per a tots els components són les
següents:

• Tipus de dispositiu i model.

• Fitxer de la imatge de l’IOS, incloent-n’hi la versió.

• Nom del dispositiu a la xarxa.

• Localització del dispositiu (edifici, planta, sala, bastidor o rack,
panell).

• Adreça de la capa d’enllaç (MAC).

• Adreça de la capa de xarxa (IP).

• Qualsevol informació important sobre els aspectes físics del
dispositiu.
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Vegeu a la taula 3.2 i taula 3.3 exemples de taules de configuració.

Taula 3.2. Taula de configuració de dispositius de xarxa

Nom
commutador,
model, IP
administració

Port Velocitat Dúplex Port Fast Trunk VLAN Connectat

S1, Linksys
SRW248G424,
192.168.10.2/24

fa0/0 100 Auto No On 1,2 Connectat a R1

fa0/1 100 Auto No On 2 Connectat a
PC1

fa0/3 No connectat

fa0/4 No Connectat

Taula 3.3. Taula de configuració de xarxa

Nom
dispositiu/model

Interfície Adreça MAC Adreça IP /
màscara

Protocol/s
encaminament

R1, Cisco 2611
XM

fa0/0 0007.8580.a159 192.168.10.1/24 EIGRP

fa0/1 0007.8580.a160 192.168.11.1/24 EIGRP

s0/0 * —– 10.10.1.1/30 OSPF

s0/1 * —– No connectat

R2, Cisco 2611
XM

fa0/0 0007.8580.a159 192.168.20.1/24 EIGRP

Taula de configuració dels sistemes terminals

Conté informació bàsica del maquinari i programari que s’utilitzen en els disposi-
tius o sistemes finals, com servidors, consoles d’administració de xarxa, estacions
de treball, etc. Un sistema terminal mal configurat pot tenir un impacte molt
negatiu sobre el rendiment del conjunt de la xarxa.

Per a la resolució d’incidències, s’hauria de documentar la informació
següent:

• Nom del dispositiu (propòsit).

• Sistema operatiu i versió.

• Adreça IP.

• Màscara de subxarxa.

• Porta d’enllaç per defecte, servidor DNS i wins, entre d’altres.

• Qualsevol aplicació d’amplada de banda gran que tingui el sistema.
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A la taula 3.4 es mostra un exemple.

Taula 3.4. Exemple de taula de configuració de sistemes finals

Nom
dispositiu
(funcionalitat)

Sistema
operatiu
(versió)

Adreça IP /
màscara

Adreça IP
passarel·la

Adreça IP
servidor DNS

Adreça IP
servidor WINS

Aplicacions
xarxa

Aplicacions
d’amplada de
banda gran

SRV1 (web/
TFTP)

UNIX 192.168.20.254/24 192.168.20.1/24 192.168.20.1/24 * HTTP FTP *

SRV2 (servidor
de fitxers)

LINUX Debian
4.0

192.168.20.253/24 192.168.20.1/24 192.168.20.1/24 NFS SAMBA
HTTP FTP

PC2 (PC usuari
- gerència)

Win XP Pro
SP2192.168.11.10/24

192.168.11.1/24 192.168.11.1/24 HTTP FTP VoIP

PC3 (PC prove-
sinformàtica)

Ubuntu Linux
8.04

192.168.30.10/24 192.168.30.1/24 192.168.30.1/24 HTTP Telnet Streamint
Video VoIP

Diagrama de la topologia de la xarxa

És la representació gràfica de la xarxa, que ha de mostrar com estan connectats els
diferents dispositius. Aquest diagrama comparteix molta informació de la taula
de configuració. S’hi ha de veure representat cada dispositiu de manera clara o
amb un símbol gràfic, totes les connexions tant físiques com lògiques i, si es creu
convenient, també els protocols d’encaminament.

Com a mínim, el diagrama de topologia hauria d’incloure:

• Simbologia per a tots els dispositius i com estan connectats.

• Tipus d’interfícies i nombre.

• Adreces IP.

• Màscara de subxarxa.

En la figura 3.13 en podeu veure un exemple.
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Figura 3.13. Diagrama de topologia

3.2.2 Eines per al monitoratge de la xarxa i resolució de problemes

Un cop documentada la xarxa i tots els seus components, cal disposar d’eines
que ajudin a monitoritzar-ne el rendiment i facilitin la resolució dels possibles
problemes que vagin sortint. Per tal de facilitar això, hi ha una gran varietat de
programari disponible, tant propietari com lliure.

GPL

Acrònim de general public license. Aquesta llicència permet les quatre llibertats bàsiques
del programari lliure:

• La llibertat per executar el programa, per a qualsevol propòsit (llibertat 0).

• La llibertat d’estudiar com treballa el programa, i adaptar-lo a les necessitats pròpies (llibertat
1). L’accés al codi font és una condició prèvia per a això.

• La llibertat de redistribuir còpies per poder ajudar els vostres veïns (llibertat 2).

• La llibertat per millorar el programa, i alliberar les vostres millores al públic, perquè tota la
comunitat se’n pugui beneficiar (llibertat 3). L’accés al codi font és una condició prèvia per a
això.

Aquesta llicència utilitza copyleft (és una manera de garantir que l’obra derivada d’un
programa lliure també sigui lliure).

Eines NMS

Les eines NMS (network management system, sistemes de gestió de xarxa) perme-
ten als administradors monitoritzar en remot i de manera gràfica els dispositius de
la xarxa. Proporcionen informació general de l’estat del dispositiu, estadístiques
i informació de la configuració.
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Un exemple d’aquestes aplicacions és Pandora FMS i Nagios, totes dues aplicaci-
ons.

Figura 3.14. Captura de pantalla de Pandora FMS

Altres exemples d’aplicacions d’aquest tipus són CiscoView, HP Openview, Solar
Winds, i What’s Up Gold. Us les podeu baixar i provar.

Analitzadors de xarxa

Els analitzadors de paquets, comunament anomenats sniffers, permeten veure
la informació que viatja per la xarxa i la presenten en un format relativament
senzill d’entendre. Presenten informació de la capa física, d’enllaç, dels diferents
protocols i descripcions de totes les trames. La majoria d’aquestes aplicacions
permeten filtrar trànsits segons criteris introduïts per l’usuari. Així, per exemple,
es podria capturar el trànsit que surt d’un dispositiu en concret o el trànsit cap a
un dispositiu concret (figura 3.15).
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Podeu consultar l’aplicació
WireShark a l’apartat

“Adreces d’interès” del
web del mòdul.

Figura 3.15. Captura de pantalla de Wireshark

A més d’eines de programari, també hi ha un conjunt d’eines de maquinari
que poden fer la vida més fàcil a l’administrador quan s’ha d’enfrontar a certs
problemes a la xarxa.

Ara veurem uns exemples d’utilització de l’eina WireShark. S’ha escollit aquesta
eina perquè està disponible per a un gran nombre de sistemes operatius. Si bé cada
paquet de programari té les seves pròpies opcions, en aquest exemple s’utilitzaran
aquelles que acostumen a estar disponible a la gran majoria d’ells.

Mitjançant WireShark, recopilarem informació, per exemple, d’adreces MAC o IP
d’equips connectats a la xarxa i, especialment, podrem inspeccionar els paquets
que s’estan enviant per la xarxa entre el PC i la connexió a la xarxa (LAN o accés
telefònic).

L’ús d’analitzadors de xarxa

L’ús d’analitzadors de xarxa per a la lectura de les dades trameses per equips dins d’una
xarxa atenta contra el principi de la privacitat en les telecomunicacions i està legalment
penalitzat. L’ús d’aquest tipus d’eines en si mateix no està penat, però sí fer-ne ús per
accedir a les dades personals de terceres persones (és equivalent a la violació del correu,
tant electrònic com manuscrit). Si voleu provar aquests exemples en una LAN on hi hagi
equips de terceres persones, es recomana demanar permís previ a l’administrador de la
xarxa. Penseu que hi ha eines capaces de detectar l’ús d’analitzadors.
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3.2.3 Protocol d’administració de xarxes (SNMP)

Una xarxa està composta per dispositius, components diversos, i cada cop en una
quantitat més gran. Aquests pertanyen a fabricants diferents i cadascú té la seva
pròpia manera de gestionar-se, cosa que fa que l’administració de la xarxa es
converteixi en una tasca molt complexa. Per solucionar-ho i facilitar l’intercanvi
d’informació entre els dispositius sorgeix el protocol SNMP (simple network
management protocol, protocol simple d’administració de xarxa); aquest protocol
estandarditza els missatges d’informació d’intercanvi entre els dispositius. Per
tant, aquest protocol facilita la feina de l’administrador de xarxa en les seves
funcions de gestió.

SNMP és un protocol definit en la capa d’aplicació de l’arquitectura TCP/IP.
Aquest protocol defineix els missatges que s’intercanvien l’ordinador
administrador i un dispositiu concret de la xarxa, i permet a l’ordinador
administrador obtenir o assignar valors a variables (paràmetres) dels
dispositius que componen la xarxa d’ordinadors que s’administra.

L’arquitectura d’administració de la xarxa gestionada sota aquest protocol dife-
rencia els dispositius d’una xarxa entre el sistema d’administració de xarxa i
l’agent:

• El sistema d’administració de xarxa és l’ordinador en el qual es fa el
monitoratge de la xarxa, i pot ser un conjunt d’ordinadors en el cas que hi
hagi més d’un administrador, i aleshores és una administració distribuïda.

• L’agent és el software (programari) que es troba en el dispositiu administrat,
i és l’encarregat de rebre ordres del sistema d’administració, interactuar amb
el dispositiu administrat per obtenir la informació que requereix l’adminis-
trador o fer l’operació sobre el dispositiu que ordena l’administrador. Podem
dir que és el client del protocol SNMP.

Com a dispositius administrats, per exemple, tenim encaminadors, concentradors,
commutadors, impressores, servidors o estacions de treball (aquests dos últims in-
dependentment del sistema operatiu). La informació que volem obtenir d’aquests
és informació sobre el maquinari, paràmetres de configuració, dades d’ús i de
rendiment. Tota aquesta informació és la que obté l’administrador de la xarxa
mitjançant l’intercanvi de missatges amb l’agent; l’administrador té una base de
dades on emmagatzema tota aquesta informació.
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MIB (management information base, base de dades d’informació
d’administració) és l’estructura de dades que usa el protocol SNMP
per emmagatzemar i classificar la informació d’administració de la xarxa;
podríem dir que és similar a una base de dades. És una estructura jeràrquica,
en forma d’arbre, que té com a entrades objectes en què es desa informació
de cada dispositiu.

Les operacions que fa l’administrador de xarxa sobre els dispositius administrats
són:

• Consulta informació dels paràmetres d’un dispositiu: comunicant-se
amb l’agent resident al dispositiu pot obtenir informació relativa a parà-
metres de configuració; per exemple, en el cas d’un encaminador, taules
d’encaminament, taules de resolució ARP, nombre d’interfícies actives i
dades sobre rendiment, que poden ser la velocitat dels enllaços, el nombre
de bytes emesos i rebuts, el nombre d’errors, etc.

• Canviar la configuració: és possible canviar des l’administrador, si tenim
els permisos correctes, la configuració dels dispositius i reiniciar-los de
manera remota. Un dels avantatges d’aquest protocol és que es poden fer de
manera automàtica les tasques de configuració.

Un dels problemes de l’SNMP és que usa la mateixa xarxa per gestionar-la, i un
dels moments en què necessitem gestionar la xarxa és quan està congestionada;
en aquest moment la nostra eina per administrar-la afegirà més trànsit a la xarxa, i
per tant no la podrem gestionar. Per altra banda, els avantatges d’aquest protocol
són la universalitat del protocol, ja que està present en la majoria dels dispositius
de xarxa; és extensible, ja que un administrador de xarxa pot anar augmentant la
seva MIB de manera automàtica quan s’afegeixen nous dispositius a la xarxa, i és
flexible, ja que s’adapta a les diferents necessitats que té l’administrador.
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