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Introducció

Els commutadors han permès el desenvolupament de les xarxes d’àrea local.
Una topologia típica és la d’una xarxa local commutada, en què cada host està
connectat directament a un port del commutador sense compartir el domini de
col·lisió.

Però no sempre és interessant tenir tots els host d’un commutador connectats entre
ells, dins del mateix domini de col·lisió broadcast. En alguns casos, per motius
de seguretat i d’eficiència, és interessant definir diferents dominis de col·lisió
broadcast en la xarxa. Això comporta tenir diferents commutadors per a cadascun
dels dominis que es vulguin tenir. Les xarxes locals virtuals (VLAN) permeten
crear xarxes lògiques dins d’una mateixa xarxa física.

Altres millores i ampliacions en les xarxes locals permeten la traducció de
múltiples adreces IP locals en diferents quantitats d’adreces IP públiques (una o
més). Això permet a una organització connectar a Internet més d’un host sense
haver de contractar una adreça IP pública per a cada host que vulgui tenir connexió.

La unitat “Xarxes locals virtuals i accés a Internet” està formada per dos apartats.
En l’apartat “Xarxes locals virtuals” entendreu els motius per a fer servir xarxes
locals virtuals i els seus avantatges. També veureu com es configuren VLAN
als commutadors i com es configuren ports troncals per a reduir l’ús de ports
necessaris a la xarxa local. Finalment, veureu l’administració i connexió de xarxes
d’àrea local.

En l’apartat “Accés a Internet” veureu el sistema de traducció d’adreces de xarxa,
i el funcionament i la configuració de traducció estàtica i dinàmica. Finalment,
veureu els diferents tipus de xarxes d’àrea estesa que hi ha actualment.

Per a treballar amb els continguts d’aquesta unitat, és convenient anar fent les
activitats i els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos del material web. Tot i
que el material té un contingut important des del punt de vista conceptual, sempre
s’ha procurat donar-hi un enfocament pràctic en les activitats proposades.





Planificació i administració de xarxes 7 Xarxes locals virtuals i accés a Internet

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Configura xarxes locals virtuals identificant el seu camp d’aplicació

• Descriu els avantatges que presenta la utilització de xarxes locals
virtuals (VLANs).

• Implementa VLANs.

• Realitza el diagnòstic d’incidències en VLANs.

• Configura enllaços troncals.

• Utilitza un encaminador per interconnectar diverses VLANs.

• Descriu els avantatges que aporta l’ús de protocols d’administració
centralitzada de VLANs.

• Configura els commutadors per treballar d’acord amb els protocols
d’administració centralitzada.

• Realitza tasques avançades d’administració de xarxa analitzant i utilit-
zant protocols dinàmics d’encaminament.

2. Connecta xarxes privades a xarxes públiques identificant i aplicant diferents
tecnologies

• Descriu els avantatges i inconvenients de l’ús de la traducció de
adreces de xarxa (NAT).

• Utilitza NAT per realitzar la traducció estàtica d’adreces de xarxa.

• Utilitza NAT per realitzar la traducció dinàmica d’adreces de xarxa.

• Descriu les característiques de les tecnologies frame relay, XDSI i
ADSL.

• Descriu les analogies i diferències entre les tecnologies Wifi i Wimax.

• Descriu les característiques de les tecnologies UMTS i HSDPA.
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1. Xarxes locals virtuals

Les VLAN (virtual local area network o xarxa d’àrea local virtual) són una
manera de crear xarxes lògiques dins d’una mateixa xarxa física. Per tant, hi pot
haver diverses xarxes dins d’un mateix medi físic o bé, mitjançant un enllaç troncal,
en una mateixa xarxa hi pot haver certs ports de diversos commutadors.

Gràcies a les VLAN podem reduir els dominis de difusió i permetre així una millor
gestió dels segments de la xarxa. Per exemple, mitjançant VLAN podem agrupar
els departaments d’una empresa perquè transfereixin dades entre ells directament
i, en cas que necessitin traspassar-se dades amb un altre departament, ho puguin
continuar fent per encaminament.

El domini de difusió o domini de col·lisió broadcast és el conjunt de
dispositius que poden rebre els paquets broadcast del segment.

Amb les VLAN també es millora la seguretat, ja que es poden aplicar filtres entre
les VLAN per evitar un trànsit no volgut.

Hi ha diversos protocols que permeten crear aquestes xarxes virtuals, però el més
estès és l’IEEE 802.1Q.

1.1 Necessitat de les xarxes locals virtuals

Per entendre per què avui dia s’utilitzen tant les xarxes VLAN, considereu una
petita comunitat amb dormitoris d’estudiants i oficines per al cos docent, tot en
un únic edifici. La figura 1.1 mostra els equips dels estudiants en una xarxa i els
equips dels docents en una altra. Com que tots els departaments estan físicament
junts, el sistema funciona correctament i és prou senzill proporcionar a tots els
usuaris els serveis de la xarxa.

Figura 1.1. Xarxa de la comunitat
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Després d’un any, el centre ha crescut i ara té tres edificis (figura 1.2).

Figura 1.2. Nova xarxa de la comunitat, en tres edificis

La xarxa original és la mateixa però els equips dels estudiants i dels docents estan
distribuïts en tres edificis. Ara, el departament de sistemes d’informació (SI)
es vol assegurar que tots els equips comparteixen les mateixes característiques
de seguretat, controls d’amplada de banda, etc. Com s’han d’implementar les
necessitats compartides dels departaments, separats geogràficament? Cal crear
una gran LAN i connectar per cable tots els departaments junts? És gaire
costós fer canvis en aquesta xarxa?, etc. És ideal agrupar els usuaris amb els
recursos que utilitzen, sense tenir-ne en compte la situació geogràfica, i a més
s’aconseguiria una administració més senzilla de la seguretat específica i les
necessitats d’amplada de banda.

En el cas del centre educatiu, cal utilitzar una tecnologia de xarxa anomenada
virtual LAN (VLAN). Una VLAN permet que un administrador de xarxa creï
grups de dispositius connectats a la xarxa de manera lògica (figura 1.3) i que actuïn
com si fossin en una xarxa independent.

Mitjançant les VLAN, es poden segmentar de manera lògica les xarxes commuta-
des basades en departaments, funcions professionals, projectes, etc.

Figura 1.3. Exemple de segmentació lògica
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1.2 Avantatges de les xarxes locals virtuals

La implantació de VLAN permet dissenyar xarxes d’una manera més flexible.
Aquests en són els avantatges principals:

• Millora del rendiment. En dividir el domini de col·lisió broadcast, es
redueix el trànsit innecessari i les col·lisions i augmenta el rendiment de
la xarxa.

• Seguretat. Dividint la xarxa en segments independents, es disminueix el
perill de violacions de seguretat. Els hosts d’una VLAN no comparteixen
mitjà amb els hosts d’un altra VLAN. En el nostre exemple el trànsit dels
alumnes i dels professors estarà separat.

• Reducció de costos. Gràcies a les VLAN es pot estalviar en quantitat
de dispositius de xarxa i, a més a més, aquests estaran més ben aprofitats
(tindran més ports en ús).

• Protecció contra tempestes broadcast. La divisió del domini de col·lisió
redueix la quantitat de dispositius que poden participar en una tempesta
broadcast.

1.2.1 Tipus de VLAN

Hi ha una varietat notable de termes per definir les VLAN. Alguns termes
defineixen el tipus de trànsit de xarxa que envia, i d’altres defineixen la funció
específica de la VLAN. A continuació us descrivim la terminologia més comuna
per a VLAN:

• VLAN de dades

• VLAN predeterminada

• VLAN nativa

• VLAN d’administració

• VLAN de veu

VLAN de dades

Una VLAN de dades és una xarxa configurada per enviar únicament trànsit de
dades generat per l’usuari. Una VLAN pot enviar trànsit basat en veu o trànsit
utilitzat per administrar el commutador, però aquest trànsit no és part d’una VLAN
de dades. És una pràctica comuna separar el trànsit de veu i administració del

Tempesta broadcast

Una tempesta broadcast és una
acumulació excessiva de trànsit
broadcast i multicast en una
xarxa informàtica. Una tempesta
broadcast pot consumir prou els
recursos d’amplada de banda
d’una xarxa perquè aquesta no
pugui transportar cap altre
paquet de dades.
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VLAN predeterminada

Alguns administradors de xarxa
utilitzen el terme VLAN

predeterminada per referir-se a
una VLAN que no sigui la

VLAN 1, que l’administrador va
definir com la VLAN en què

s’assignen tots els ports que no
estan en ús. En aquest cas,

l’única funció que compleix la
VLAN 1 és la d’utilitzar el

trànsit de capa 2 per la xarxa.

Els enllaços troncals
admeten la transmissió de

trànsit des de més d’una
VLAN.

trànsit de dades. Això fa identificar les VLAN que només poden enviar dades
d’usuari: VLAN de dades o VLAN d’usuari (figura 1.4).

Figura 1.4. Exemple de VLAN de dades

VLAN predeterminada

Per defecte, tots els ports del commutador són en la VLAN predeterminada; per
tant, són dins del mateix domini de col·lisió broadcast. Normalment, la VLAN 1
és la VLAN predeterminada en tots els commutadors. Aquesta VLAN predeter-
minada és com qualsevol VLAN, amb l’excepció que no es pot reanomenar i no
es pot eliminar.

En la figura 1.5 es mostra com el trànsit de la VLAN 1 s’envia pels enllaços
troncals de la VLAN, i connecta així els commutadors S1, S2 i S3.

Figura 1.5. Exemple de VLAN predeterminada

Pel que fa a la seguretat, és un bon costum convertir la VLAN predeterminada
en una VLAN que no sigui la VLAN 1; això implica configurar tots els ports en
el commutador perquè s’associïn amb una VLAN predeterminada que no sigui la
VLAN 1.
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VLAN nativa

S’assigna una VLAN nativa a un port troncal (figura 1.6). Un port d’enllaç troncal
admet el trànsit que arriba de moltes VLAN (trànsit etiquetat) i també el trànsit
que no arriba d’una VLAN (trànsit sense etiquetar). El port d’enllaç troncal deixa
el trànsit no etiquetat en la VLAN nativa. En la figura 1.6, la VLAN nativa és la
VLAN 99. El trànsit no etiquetat es genera des d’una màquina connectada a un
port del commutador que s’ha configurat amb la VLAN nativa.

Figura 1.6. Exemple de VLAN nativa

Una VLAN nativa serveix com a identificador en extrems oposats d’un enllaç
troncal. Una bona pràctica és utilitzar una VLAN diferent de la VLAN 1 com la
VLAN nativa.

VLAN d’administració

Una VLAN d’administració (figura 1.7) és qualsevol VLAN que es configura per
accedir a les capacitats administratives d’un commutador. S’assigna una adreça IP
i una màscara de subxarxa a la VLAN d’administració i, mitjançant HTTP, Telnet
o SSH, es pot accedir al commutador. Generalment els commutadors tenen la
VLAN 1 com a VLAN predeterminada; per tant, designar aquesta VLAN com a
VLAN d’administració no és una bona decisió.

Figura 1.7. Exemple de VLAN d’administració
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VLAN de veu

Les xarxes es poden fer servir per admetre el VoIP (voice over IP o IP sobre veu).
Per fer servir VoIP es necessita tenir una VLAN separada de la resta de l’enviament
de dades de la xarxa, ja que el VoIP necessita una amplada de banda garantida per
assegurar la qualitat del so.

1.2.2 Ports del commutador

Els ports de commutador són interfícies de capa 2 associats únicament a un port
físic. Els ports de commutació no fan encaminament de capa 3 i poden pertànyer
a una VLAN o a més d’una.

Quan es configura una VLAN s’ha d’assignar un nombre d’ID i, si es vol, també es
pot assignar un nom. L’usuari pot configurar un port per pertànyer a una VLAN,
assignant el mode de port que especifiqui el tipus de trànsit que envia el port i
les VLAN a què pertany. Es pot configurar un port per admetre aquests tipus de
VLAN:

• VLAN estàtica. Les VLAN estàtiques es configuren manualment d’una
en una i els ports també s’assignen manualment a una VLAN. Per fer la
connexió mitjançant la CLI del commutador:

1 Switch#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Switch(config)#interface fastEthernet 0/18
4 Switch(config−if)#switchport mode access
5 Switch(config−if)#switchport access vlan 20
6 Switch(config−if)#end
7 Switch#

• VLAN dinàmica. Aquest mode s’utilitza molt en xarxes de gran producció
i no es veu en aquest mòdul. Tot i això, és útil saber què és una VLAN
dinàmica. La filiació d’una VLAN de port dinàmic es configura utilitzant
un servidor especial, anomenat servidor de política de filiació d’una VLAN
(VMPS). Amb el VMPS, s’assignen ports de commutació a les VLAN
basades en l’adreça MAC d’origen del dispositiu connectat al port. El
benefici és que, quan es trasllada un amfitrió o host des d’un port en un
commutador cap a un port d’un altre commutador, aquest commutador
assigna de manera dinàmica el nou port a la VLAN adequada per a
l’amfitrió.

• VLAN de veu. El port es configura perquè estigui en mode veu per admetre
un telèfon IP connectat a aquest. Abans de configurar un port per treballar en
una VLAN de veu, s’ha de configurar una VLAN per a veu i una VLAN per
a dades. En la figura 1.8 la VLAN 150 és la VLAN de veu, i la VLAN 20 és
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la VLAN de dades. Se suposa que la xarxa s’ha configurat per garantir que
el trànsit de veu es pugui transmetre en un estat prioritari sobre la xarxa.
Quan es connecta un telèfon IP a un port del commutador en mode de
veu per primera vegada, el commutador envia missatges al telèfon amb la
configuració i l’ID de la VLAN de veu. Així el telèfon IP etiqueta les trames
de veu amb l’ID de la VLAN de veu i envia tot el trànsit de veu per la VLAN
de veu.

En la figura 1.8 podeu veure, de manera gràfica, els diferents modes de port.

Figura 1.8. Modes de filiació del port de commutador

1.2.3 Control dels dominis de col·lisió broadcast

En condicions de funcionament normal (sense configurar VLAN), quan un com-
mutador rep una trama broadcast o multicast per a un dels ports, reenvia la trama
per tots els ports, excepte per al port per on ha rebut la trama. En la figura 1.9,
quan el PC1 envia una trama de broadcast, el commutador S2 envia aquesta trama
a tots els seus ports, i tota la xarxa la rep. La xarxa és un únic domini de col·lisió
broadcast.

Figura 1.9. Diagrama de la xarxa sense VLAN
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Xarxa amb VLAN

En la figura 1.9, s’ha dividit la xarxa en dues VLAN: VLAN 10, per als docents,
i VLAN 20, per als estudiants. Quan s’envia la trama broadcast des del PC1 cap
al commutador S2, aquest commutador envia la trama només als ports que estan
configurats en la mateixa VLAN. Així com el PC1 és en la VLAN 10, la trama
broadcast es propagarà per tots els ports de la VLAN 10, en aquest cas a PC4.

Quan S1 rep la trama de multidifusió pel port F0/1, l’envia per l’únic port
configurat per a admetre trànsit de la VLAN 10, el port F0/3. Quan S3 rep la
trama de multidifusió pel port F0/3, l’envia per l’únic port configurat per admetre
trànsit de la VLAN 10, el port F0/11. La trama arriba a l’únic PC en la VLAN 10,
el PC4 dels docents.

Comunicació intraVLAN

La creació de VLAN divideix els dominis de col·lisió broadcast. Però una vegada
dividida la xarxa en VLAN, els hosts no es podran comunicar directament entre
ells (és l’equivalent a quan els dispositius es troben en xarxes cablejades diferents).
Si hi ha dispositius de diferents VLAN que es comuniquen, és necessari un
encaminador.

En la figura 1.10, el PC1 es vol comunicar amb el PC4. Tots dos són en la mateixa
VLAN, la VLAN 10. La comunicació amb un dispositiu de la mateixa VLAN
s’anomena comunicació interVLAN.

Figura 1.10. Diagrama de la xarxa amb VLAN

A continuació descrivim com es fa aquest procés de comunicació:

• Pas 1. El PC1 de la VLAN 10 envia la trama de sol·licitud ARP (recordeu
que la petició ARP request és una trama broadcast) al commutador S2. Atès
que aquesta trama és broadcast, serà propagada pels commutadors per tots
els ports que estiguin configurats en la mateixa VLAN (la 10), així la trama
passarà per S2, S1 i S3 fins a arribar a PC4.
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• Pas 2. PC4 contesta una ARP reply unicast. Com que el PC1 ja ha d’estar
enregistrat en les taules MAC dels commutadors (ja que acaba d’enviar una
trama), l’ARP reply arribarà únicament al PC1 sense propagar-se a cap altre
port.

• Pas 3. El PC1 ja té l’adreça MAC de destinació de PC4 i la utilitza per crear
una trama. Els commutadors S2, S1 i S3 envien la trama al PC4 (tant PC1
i PC4 ja són en les taules MAC dels commutadors).

Comunicació entre VLAN

En la figura 1.10, el PC1 és a la VLAN 10 i es vol comunicar amb el PC5 de
la VLAN 20. La comunicació amb un dispositiu d’una altra VLAN s’anomena
comunicació entre VLAN.

A continuació descrivim el procés de comunicació:

1. El PC1 (VLAN 10) es vol comunicar amb el PC5 en la VLAN 20. Ana-
litzant l’adreça IP d’origen (PC1), l’adreça IP de destinació (PC5) i la
màscara de xarxa, el host pot determinar que la destinació es troba en una
xarxa diferent. Per això enviarà la trama a l’encaminador per defecte. En
principi, únicament el PC1 té configurada l’adreça IP de l’encaminador per
defecte(R1), però no la seva adreça MAC. Per aquest motiu el PC1 envia una
trama de sol·licitud d’ARP en què demana per l’adreça MAC que correspon
a l’adreça IP del seu encaminador per defecte.

2. L’encaminador R1 respon amb una trama de resposta ARP des de la
interfície configurada en la VLAN 10. La resposta ARP reply és unicast
i va dirigida al PC1. Tots els commutadors commuten la trama de resposta
ARP, ja que tenen la MAC del PC en la seva adreça MAC, fins que el PC1 la
rep. La resposta ARP conté l’adreça MAC de la interfície de l’encaminador.

3. Llavors, el PC1 crea una trama Ethernet amb l’adreça MAC de l’R1.
Aquesta trama conté en el seu interior un paquet IP que va dirigit al PC5.
La trama s’envia d’S2 a S1.

4. L’R1 analitza l’adreça IP de destinació del ping i veu que el host es troba en
el rang d’adreces al qual està connectat el port FastEthernet 0/2. Com que
en principi l’R1 no sap l’adreça MAC del PC5, ha de fer una petició ARP.
L’R1 envia una sol·licitud d’ARP en la VLAN 20 per determinar l’adreça
MAC del PC5. Els commutadors S1, S2 i S3 envien la trama de sol·licitud
d’ARP als ports de la VLAN 20. En la VLAN 20, el PC5 rep la trama de
sol·licitud de l’encaminador R1.

5. El PC5 envia una ARP reply a l’encaminador R1 per mitjà dels commutadors
S3 i S1.

6. Una vegada R1 té l’adreça MAC del PC5, envia el paquet rebut del PC1 pels
commutadors S1 i S3 al PC5 (en la VLAN 20).

Hi ha dues connexions des
d’S1 fins a l’encaminador:
una per treballar en la VLAN
10 i una altra per enviar les
transmissions de la VLAN
20 cap a l’encaminador.
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1.3 Implantació de xarxes locals virtuals

Independentment que les VLAN siguin estàtiques o dinàmiques, la quantitat mà-
xima de VLAN depèn del tipus de commutador i de l’IOS (sistema operatiu). De
manera predeterminada, la VLAN 1 és la VLAN d’administració. L’administrador
utilitza l’adreça IP de la VLAN d’administració per configurar el commutador en
remot. Com que té accés remot al commutador, l’administrador pot configurar i
mantenir totes les configuracions de la VLAN (mireu la figura 1.11).

Figura 1.11. Configuració de diverses VLAN

En crear una VLAN, s’assigna un nom i un número. El número de la VLAN pot
ser qualsevol número del rang disponible del commutador, excepte la VLAN 1.
Mireu el manual del fabricant per saber el nombre màxim de VLAN que admet el
dispositiu.

La configuració de VLAN en els commutadors és molt senzilla. Per crear les
VLAN primer heu d’entrar en el mode de configuració de la VLAN amb l’ordre
vlan número de la VLAN. Fixeu-vos que el prompt del commutador canvia el seu
valor. Per canviar el nom de la VLAN l’ordre és name nom de la VLAN.

Per exemple, aquí es pot veure com es creen dos VLAN amb els noms alumnat i
professorat:

1 Switch>enable
2 Switch#configure terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Switch(config)#vlan 10
5 Switch(config−vlan)#name alumnat
6 Switch(config−vlan)#exit
7 Switch(config)#vlan 20
8 Switch(config−vlan)#name professorat
9 Switch(config−vlan)#exit

10 Switch(config)#
11 Switch#
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Podeu comprovar que les VLAN s’han creat amb l’ordre show vlan:

1 Switch#show vlan
2

3 VLAN Name Status Ports
4 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
6 Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8
7 Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
8 Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
9 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20

10 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
11 Gig1/1, Gig1/2
12 10 alumnat active
13 20 professorat active
14 1002 fddi−default act/unsup
15 1003 token−ring−default act/unsup
16 1004 fddinet−default act/unsup
17 1005 trnet−default act/unsup
18

19 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
20 −−−− −−−−− −−−−−−−−−− −−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−−− −−−− −−−−−−−− −−−−−− −−−−−−
21 1 enet 100001 1500 − − − − − 0 0
22 10 enet 100010 1500 − − − − − 0 0
23 20 enet 100020 1500 − − − − − 0 0

El pas següent consisteix a assignar ports a les diferents VLAN. De manera
predeterminada, tots els ports són membres de la VLAN 1. Per assignar els ports
a una altra VLAN heu d’anar al mode de configuració d’interfície i indicar a quina
VLAN voleu que tingui accés el port amb l’ordre switchport access vlan número
de VLAN. Per exemple:

1 Switch#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3

4 Switch(config)#interface FastEthernet 0/5
5 Switch(config−if)#switchport mode access
6 Switch(config−if)#switchport access vlan 10
7 Switch(config−if)#exit

En cas que es volgués assignar un rang de ports a una VLAN es pot fer un a un, o
es poden assignar seleccionant rangs de ports mitjançant l’ordre interface range
rang de ports . Una vegada seleccionat un rang de ports assignem la VLAN a la
qual volem que tingui accés de la mateixa manera que es fa amb un únic port. Per
exemple:

1 Switch(config)#interface range FastEthernet 0/10−20
2 Switch(config−if−range)#switchport mode access
3 Switch(config−if−range)#switchport access vlan 20
4 Switch(config−if−range)#exit

Una vegada assignats els ports que pertanyen a cada VLAN podeu tornar a
comprovar la configuració de VLAN:

1 Switch#show vlan
2

3 VLAN Name Status Ports
4 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
6 Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
7 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
8 Gig1/1, Gig1/2

L’adreça IP de la VLAN 1
s’utilitza per tenir accés
remot al commutador i
configurar-lo. També es fa
servir per intercanviar
informació amb altres
dispositius de xarxa.



Planificació i administració de xarxes 20 Xarxes locals virtuals i accés a Internet

9 10 alumnat active Fa0/5
10 20 professorat active Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
11 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
12 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
13 1002 fddi−default act/unsup
14 1003 token−ring−default act/unsup
15 1004 fddinet−default act/unsup
16 1005 trnet−default act/unsup
17

18 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
19 −−−− −−−−− −−−−−−−−−− −−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−−− −−−− −−−−−−−− −−−−−− −−−−−−
20 1 enet 100001 1500 − − − − − 0 0
21 10 enet 100010 1500 − − − − − 0 0
22 20 enet 100020 1500 − − − − − 0 0
23 1002 fddi 101002 1500 − − − − − 0 0
24 1003 tr 101003 1500 − − − − − 0 0
25 1004 fdnet 101004 1500 − − − ieee − 0 0
26 1005 trnet 101005 1500 − − − ibm − 0 0
27

28 Remote SPAN VLANs
29 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
30

31

32 Primary Secondary Type Ports
33 −−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
34 Switch#

Fixeu-vos com amb aquesta ordre podeu comprovar els ports assignats a cada
VLAN de manera senzilla.

L’ordre show vlan id ID VLAN mostra informació d’una VLAN específica segons
el número d’ID.

1 Switch#show vlan id 28
2

3 VLAN Name Status Ports
4 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5 28 sistemes active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
6 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
7

8 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
9 −−−− −−−−− −−−−−−−−−− −−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−−− −−−− −−−−−−−− −−−−−− −−−−−−

10 28 enet 100028 1500 − − − − − 0 0

L’ordre show vlan name nom VLAN mostra informació d’una VLAN específica,
segons el nom.

1 Switch#show vlan name sistemes
2

3 VLAN Name Status Ports
4 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5 28 sistemes active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
6 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
7

8 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1
Trans2

9 −−−− −−−−− −−−−−−−−−− −−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−−− −−−− −−−−−−−− −−−−−−
−−−−−−

10 28 enet 100028 1500 − − − − − 0 0

En les organitzacions és molt comú que s’afegeixin, es traslladin o s’eliminin els
empleats de departaments o projectes. Aquests canvis requereixen tasques de
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manteniment en la VLAN, que inclouen l’eliminació o la reassignació a diferents
VLAN.

Quan un port es desvincula d’una VLAN específica, torna a formar part de la
VLAN 1. Quan s’elimina una VLAN, es desactiven tots els ports que hi estaven
associats, perquè la VLAN ja no hi és.

Per eliminar una VLAN heu de negar l’ordre de creació de la VLAN amb no
vlan número VLAN. Per desvincular un port d’una VLAN específica es fa servir
l’ordre no switchport access vlan número VLAN dins de la configuració de la
interfície o el rang d’interfícies que es volen desvincular.

Exemple d’eliminació de la VLAN 27, i de desassociar el port 8 de la VLAN 28:

1 Switch(config)#interface fa0/8
2 Switch(config−if)#no switchport access vlan 28
3 Switch(config−if)#exit
4 Switch(config)#no vlan 27
5 Switch(config)#end
6 Switch#show vlan
7

8 VLAN Name Status Ports
9 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

10 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
11 Fa0/5, Fa0/8, Fa0/14, Fa0/15
12 Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
13 Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
14 Fa0/24
15 28 sistemes active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/9, Fa0/10
16 Fa0/11, Fa0/12
17 1002 fddi−default act/unsup
18 1003 token−ring−default act/unsup
19 1004 fddinet−default act/unsup
20 1005 trnet−default act/unsup
21

22 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
23 −−−− −−−−− −−−−−−−−−− −−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−−− −−−− −−−−−−−− −−−−−− −−−−−−
24 1 enet 100001 1500 − − − − − 0 0
25 28 enet 100028 1500 − − − − − 0 0
26 1002 fddi 101002 1500 − − − − − 0 0
27 1003 tr 101003 1500 − − − − − 0 0
28 1004 fdnet 101004 1500 − − − ieee − 0 0
29 1005 trnet 101005 1500 − − − ibm − 0 0

1.4 Enllaços troncals

En el supòsit de tenir diferents VLAN creades en la xarxa, els commutadors
han de tenir els ports assignats a una VLAN en concret. Si la nostra xarxa
disposa de diversos commutadors, i els hosts de les VLAN es troben connectats
als commutadors, aquests hauran d’estar connectats entre ells per mitjà d’enllaços
diferents per cadascuna de les VLAN. Per exemple, en la figura 1.12 teniu una
topologia d’una xarxa amb cinc commutadors sense VLAN. Cada commutador
es connecta amb el commutador central amb una connexió a un port diferent. El
commutador central estarà ocupant quatre ports per communicar-se amb la resta
de commutadors.
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Figura 1.12. Una xarxa amb cinc commutadors

En cas de tenir tres VLAN diferents, cada commutador ha d’establir una connexió
diferent amb el commutador central per cada VLAN, ja que constitueixen dominis
de col·lisió broadcast diferents. Vegeu-ne un exemple en la figura 1.13.

Figura 1.13. Xarxa amb cinc commutadors amb VLAN

Cada VLAN queda identificada per un color diferent.

Cada color identifica una VLAN distinta. En aquest cas esteu utilitzant el triple de
ports per comunicar els commutadors, fins al punt que el commutador central està
fent servir dotze ports per comunicar-se amb els altres commutadors. Normalment,
la situació s’agreujaria pel fet que és probable que el commutador central sigui un
commutador de millor qualitat, ja que és una peça clau en la topologia de la xarxa
i, per tant, el preu per port és superior.
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Per intentar solucionar aquest problema es van desenvolupar els enllaços troncals.
Un enllaç troncal és el que uneix dos commutadors i pel qual es transporten trames
de més d’una VLAN.

1.4.1 Estàndard 802.1Q

Els commutadors que treballen amb ports que funcionen en mode troncal han de
poder determinar a quina VLAN pertany cada trama per poder-la retransmetre
únicament per la VLAN a què pertany la trama. Tot i que en l’enllaç troncal totes
les trames viatgen juntes per un mateix cable, encara pertanyen a una VLAN en
concret, i quan arriben al commutador no es propaguen pels ports de les altres
VLAN.

L’estructura de les trames MAC es va definir molt abans de la creació de les VLAN
i, per tant, no hi ha cap camp per identificar a quina VLAN pertany la trama
(si és que hi ha VLAN en la xarxa). Quan es van desenvolupar les VLAN i els
enllaços troncals es va fer necessari introduir informació addicional a les trames
que indiqués a quina VLAN pertany la trama. Es va afegir un encapçalament que
afegeix un camp a la trama Ethernet original que especifica la VLAN a què pertany
la trama. Aquesta trama modificada la va estandarditzar el grup de treball IEEE
802.1 com l’estàndard IEEE 802.1Q, també anomenat VLAN tagging (etiquetatge
de VLAN).

El 802.1Q afegeix un camp de 32 bits entre l’adreça MAC i el camp Ethertype/-
Longitud de la trama original, com podeu veure en la figura 1.14.

Figura 1.14. Modificació de la trama Ethernet a 802.1Q

S’afegeix un camp extra a la trama original

La informació d’aquest camp la podeu veure en la taula 1.1.

Taula 1.1. Capçalera 802.1Q

16 bits 16 bits

TPID TCI

3 bits 1 bit 12 bits

PCP CFI VID
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Format canònic de les
adreces MAC

La notació estàndard, també
anomenada format canònic, de
les adreces MAC és transmetre i

representar les adreces amb el bit
menys significatiu primer. Però

l’IEEE 802.5 (anell de testimoni
o token ring) i l’IEEE 802.6

envien els bytes pel cable enviant
el bit més significatiu de cada

byte primer.

Quan es van comercialitzar els
primers commutadors que
treballaven amb anells de

testimoni i Ethernet, molts
fabricants de commutadors no

van entendre correctament
l’enviament canònic i no canònic

de les diferents xarxes. Hi van
haver reports per tot el món

d’adreces MAC duplicades (ja
que alguns commutadors no
invertien els bits i, per tant,

modificaven les adreces MAC).

El significat dels camps és el següent:

• TPID (tag protocol identifier o etiqueta d’identificació de protocol). És
un camp de 16 bits fixat en el valor 0x8100 per identificar la trama
com 802.1Q. Aquesta etiqueta està situada en la mateixa posició que el
camp Ethertype/longitud i serveix per distingir les trames normals de les
etiquetades.

• TCI (tag control information o etiqueta de control d’informació). Que està
composada dels següents camps:

– PCP (priority code point). És un camp de 3 bits que indica el nivell
de prioritat de la trama, pot tenir valors des de 0 fins a 7 (prioritat més
alta). Serveix per prioritzar diferents classes de trànsit (veu, vídeo,
dades, etc.).

– CFI (canonical format indicator o indicador de format canònic). És
un camp d’1 bit. Si val 1, l’adreça MAC està en format no canònic. Si
val 0, l’adreça està en format canònic. Aquest camp serveix per a la
comptabilitat entre xarxes Ethernet i d’anell de testimoni. En xarxes
Ethernet sempre val 0.

– VID (VLAN identifier o identificador de VLAN). Aquest camp de 12
bits especifica la VLAN a què pertany la trama. Un valor de 0 vol
dir que la trama no pertany a cap VLAN. Excepte el valor 0x000 i
0xFFF en hexadecimals, tota la resta de valors es poden fer servir per
identificar VLAN, amb un total de 4.094 VLAN possibles. La VLAN
1 (l’identificador de la VLAN per defecte) es fa servir comunment per
a l’administració.

Atès que el commutador modifica el contingut de la trama (afegint l’etiquetatge
de VLAN) ha de tornar a fer el càlcul d’errors de la trama. També augmenta la
mida màxima de la trama, ja que si una trama amb la mida màxima es passés a
801.Q s’afegirien 4 bytes que farien excedir el límit.

1.4.2 VLAN nativa i enllaços troncals

S’assigna una VLAN nativa a un port troncal. Un port d’enllaç troncal admet
el trànsit que arriba de moltes VLAN (trànsit etiquetat) i també el trànsit que no
arriba d’una VLAN (trànsit sense etiquetar). El port d’enllaç troncal deixa el
trànsit no etiquetat en la VLAN nativa. En la figura 1.15, la VLAN nativa és la
VLAN 99. El trànsit no etiquetat es genera des d’una màquina connectada a un
port del commutador que s’ha configurat amb la VLAN nativa.
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Figura 1.15. Exemple de VLAN nativa

Una VLAN nativa serveix com a identificador en extrems oposats d’un enllaç
troncal. Una bona pràctica és utilitzar una VLAN diferent de la VLAN 1 com la
VLAN nativa.

La VLAN nativa del commutador permet treballar amb trames etiquetades amb
802.1Q i trames sense etiquetar que arriben a un enllaç troncal.

Trames etiquetades 802.1Q en la VLAN nativa

Alguns dispositius (hosts, telèfons VoIP, etc.) que treballen amb enllaços troncals
etiqueten la VLAN nativa com a comportament predeterminat. Però el trànsit de
control enviat per la VLAN nativa ha d’estar sense etiquetar. El comportament
predeterminat és que si, per un port configurat com a enllaç troncal 802.1Q, un
commutador rep una trama etiquetada en la VLAN nativa, aquest descarta la trama.
Per aquest motiu, en configurar el port del commutador s’han d’identificar aquests
dispositius i configurar-los de manera que no enviïn trames etiquetades per la
VLAN nativa.

Trames sense etiquetar en la VLAN nativa

Quan, per un port configurat com a enllaç troncal 802.1Q, un commutador rep una
trama sense etiquetar, aquesta trama s’envia per la VLAN nativa.

Per defecte, la VLAN nativa predeterminada és la VLAN 1. En configurar el port
d’enllaç troncal 802.1Q, s’assigna el valor de l’ID de la VLAN nativa a l’ID de
la VLAN de port predeterminat (PVID o port VLAN identifier). Tot el trànsit
sense etiquetar que circula pel port 802.1Q s’envia en base al valor del PVID. Per
exemple, si la VLAN 99 es configura com a VLAN nativa, el PVID és 99 i tot el
trànsit sense etiquetar s’envia a la VLAN 99.

Si la VLAN nativa no s’ha configurat, el valor de PVID es configura per la VLAN
1.

Per canviar la VLAN nativa, des del mode de configuració d’interfície s’ha de
fer servir l’ordre switchport trunk native vlan número. En aquest exemple

PVID

Un PVID (port VLAN identifier
o identificador de port de
VLAN) és un identificador per
defecte de VLAN que s’assigna a
un port d’accés per designar el
segment de VLAN al qual està
connectat el port. Si un port
troncal no s’ha configurat amb
cap VLAN, el PVID es
converteix en l’ID de VLAN per
a les connexions dels ports.
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configurem la VLAN 99 com a VLAN nativa en el port FastEthernet 0/20 del
commutador. Podeu comprovar la configuració amb l’ordre show interfaces
fastEthernet 0/20 switchport, fixeu-vos en el resultat de l’ordre en el camp
Trunking Native Mode VLAN :

1 Switch(config)#interface FastEthernet 0/20
2 Switch(config−if)#switchport mode trunk
3 Switch(config−if)#switchport trunk native vlan 99
4 Switch(config−if)#exit
5 Switch(config)#exit
6 Switch#
7 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
8

9 Switch#show interfaces fastEthernet 0/20 switchport
10 Name: Fa0/20
11 Switchport: Enabled
12 Administrative Mode: trunk
13 Operational Mode: down
14 Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
15 Operational Trunking Encapsulation: dot1q
16 Negotiation of Trunking: On
17 Access Mode VLAN: 1 (default)
18 Trunking Native Mode VLAN: 99 (Inactive)
19 Voice VLAN: none
20 Administrative private−vlan host−association: none
21 Administrative private−vlan mapping: none
22 Administrative private−vlan trunk native VLAN: none
23 Administrative private−vlan trunk encapsulation: dot1q
24 Administrative private−vlan trunk normal VLANs: none
25 Administrative private−vlan trunk private VLANs: none
26 Operational private−vlan: none
27 Trunking VLANs Enabled: ALL
28 Pruning VLANs Enabled: 2−1001
29 Capture Mode Disabled
30 Capture VLANs Allowed: ALL
31 Protected: false
32 Appliance trust: none
33 Switch#

1.4.3 Implantació d’enllaços troncals

Per configurar un enllaç troncal a un port del commutador s’ha de fer servir l’ordre
switchport mode trunk des del mode de configuració d’interfície.

Per escollir les característiques del port quan està funcionant en mode troncal teniu
l’ordre switchport trunk allowed vlan opció. Podeu veure totes les diferents
opcions des de la CLI de l’IOS:

1 Switch(config−if)#switchport trunk allowed vlan ?
2 WORD VLAN IDs of the allowed VLANs when this port is in trunking mode
3 add add VLANs to the current list
4 all all VLANs
5 except all VLANs except the following
6 none no VLANs
7 remove remove VLANs from the current list
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• switchport trunk allowed all. Afegeix totes les VLAN per treballar amb
aquest port troncal 802.1Q. Per aquest port es podan enviar trames de tots
els ports del commutador independentment de la VLAN a la qual pertanyen.

• switchport trunk allowed vlan none. El port no funcionarà amb cap
VLAN. Podeu fer servir aquesta ordre per esborrar una llista llarga de VLAN
d’un port.

• switchport trunk allowed vlan VLAN ID. Permet escollir com a ID la
VLAN en la qual estarà treballant el port.

• switchport trunk allowed vlan add VLAN ID. Afegeix una VLAN a la
llista de VLAN amb les quals treballa el port.

• switchport trunk allowed vlan remove WORD. Elimina una VLAN en la
llista de VLAN amb les quals treballa el port.

• switchport trunk allowed vlan except WORD. Afegeix a la llista totes les
VLAN excepte la que s’indica amb l’ordre.

Per tornar a deixar la configuració del port tal com estava, heu de negar les ordres
des del mode de configuració d’interfície del port en concret. Heu de tornar a posar
el port en mode d’accés. Mireu en aquest exemple com canvia la informació del
port que mostra l’ordre show:

1 Switch#show interfaces fastEthernet 0/10 switchport
2

3 Name: Fa0/10
4 Switchport: Enabled
5 Administrative Mode: trunk
6 Operational Mode: trunk
7 Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
8 Operational Trunking Encapsulation: dot1q
9 Negotiation of Trunking: On

10 Access Mode VLAN: 20 (professorat)
11 Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
12 Voice VLAN: none
13 Administrative private−vlan host−association: none
14 Administrative private−vlan mapping: none
15 Administrative private−vlan trunk native VLAN: none
16 Administrative private−vlan trunk encapsulation: dot1q
17 Administrative private−vlan trunk normal VLANs: none
18 Administrative private−vlan trunk private VLANs: none
19 Operational private−vlan: none
20 Trunking VLANs Enabled: ALL
21 Pruning VLANs Enabled: 2−1001
22 Capture Mode Disabled
23 Capture VLANs Allowed: ALL
24 Protected: false
25 Appliance trust: none
26

27

28 Switch(config)#interface fastEthernet 0/10
29 Switch(config−if)#no switchport trunk allowed vlan
30 Switch(config−if)#no switchport trunk native vlan
31 Switch(config−if)#switchport mode access
32 Switch(config−if)#exit
33 Switch(config)#exit
34 Switch#show interfaces FastEthernet 0/10 switchport
35

36 Name: Fa0/10
37 Switchport: Enabled
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38 Administrative Mode: static access
39 Operational Mode: static access
40 Administrative Trunking Encapsulation: dot1q
41 Operational Trunking Encapsulation: native
42 Negotiation of Trunking: Off
43 Access Mode VLAN: 20 (professorat)
44 Trunking Native Mode VLAN: 1 (default)
45 Voice VLAN: none
46 Administrative private−vlan host−association: none
47 Administrative private−vlan mapping: none
48 Administrative private−vlan trunk native VLAN: none
49 Administrative private−vlan trunk encapsulation: dot1q
50 Administrative private−vlan trunk normal VLANs: none
51 Administrative private−vlan trunk private VLANs: none
52 Operational private−vlan: none
53 Trunking VLANs Enabled: ALL
54 Pruning VLANs Enabled: 2−1001
55 Capture Mode Disabled
56 Capture VLANs Allowed: ALL
57 Protected: false
58

59 Switch#

1.5 Diagnòstic d’incidències

Quan es treballa amb VLAN (especialment amb enllaços troncals) poden sorgir
errors en la xarxa, ja que s’han de configurar tots els commutadors d’una manera
coherent. És molt important seguir una política adequada de selecció d’ID en les
VLAN que sigui la mateixa en tots els commutadors quan es treballa amb enllaços
troncals.

Aquests són alguns dels errors de configuració més comuns:

• Falta de concordància de la VLAN nativa. Els ports es configuren amb
diferents VLAN natives. Per exemple, un port pot tenir configurada la
VLAN nativa 99, i l’altre la 199. Aquest error de configuració genera
notificacions a la consola i fa que el trànsit d’administració i control es
dirigeixi erròniament.

• VLAN permeses en els enllaços troncals. La llista de VLAN no està
configurada correctament. Això pot fer que el commutador no retransmeti
les trames dels ports que pertanyen a la VLAN que no està configurada en
la llista.

• Adreces IP incorrectes. Tot i que no és un problema de configuració dels
commutadors ni de les VLAN, sovint les adreces IP dels hosts que pertanyen
a la mateixa VLAN en diferents xarxes no pertanyen a la mateixa xarxa IP.
És un error comú si passeu d’una configuració de dues xarxes independents
(amb xarxes IP independents) a la creació de dues VLAN que connectin
dues divisions d’aquestes xarxes. Per exemple, mireu la figura 1.16: tenim
dues xarxes independents amb un adreçament IP correcte. En la figura 1.17
s’han configurat VLAN per fer una connexió entre les dues xarxes, però si
no es tornen a configurar les adreces IP no hi haurà connectivitat IP entre
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els ordinadors (encara que sí que hi haurà connexió en l’enllaç, capa 2, i no
n’hi haurà en la xarxa, capa 3).

Figura 1.16. Xarxa sense VLAN

Figura 1.17. Xarxa incorrecta amb VLAN

• ID de VLAN diferents quan es treballa amb enllaços trunk. Quan es
treballa amb commutadors i VLAN en cada commutador s’ha de configurar
el nom i l’ID per cada VLAN. En principi, si no es fa servir etiquetatge
802.1Q, el nom i l’ID de les VLAN pot ser diferent entre els commutadors
i la xarxa continua funcionant correctament. Per exemple, imagineu un
commutador (S1) amb els ports de l’1 al 10 configurats com la VLAN 2
amb el nom Alumnes, i els ports 11 a 20 configurats en la VLAN 3 amb
el nom Professors. Un altre commutador (S2) podria tenir els ports 1 a 10
configurats amb la VLAN 10 amb el nom alumn, i els ports 11 a 20 en
la VLAN 20 amb el nom profes. En aquest cas, connectant un cable del
port 1 d’S1 al port 1 d’S2, i un altre del port 11 d’S1 al port 11 d’S2, la
xarxa funcionaria correctament (figura 1.18). Atès que no es fa servir el
protocol 802.1Q, el commutador no utilitza ni l’ID de VLAN ni el nom per
etiquetar les trames. Una trama enviada per un port que pertany a la VLAN
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2 d’S1 es propagarà per tots els seus ports i arribarà a S2. Si hi ha un enllaç
troncal configurat entre S1 i S2, les trames viatgen etiquetades per l’enllaç
troncal. Quan una trama 802.1Q arriba a S2 des d’S1, el commutador fa
servir l’etiquetatge (en concret, el camp VID o VLAN identifier) per saber
per quins dels seus ports ha de propagar la trama. En aquest cas, l’S2 rebria
trames etiquetades amb VID 2 o 3, que no pertanyen a cap de les seves
VLAN i, per tant, no propagaria correctament la trama.

Figura 1.18. Configuració de VLAN diferent

Figura 1.19. VLAN amb diferent VID

En cas de tenir un problema en una xarxa amb VLAN, és important anar
comprovant commutador a commutador cadascun d’aquests casos (també les
adreces IP dels hosts).

1.6 Connexió de xarxes locals virtuals

Quan apliquem VLAN a una xarxa n’estem dividint els dominis de col·lisió
broadcast. Els hosts de dos dominis de col·lisió no es poden comunicar entre
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ells i, de fet, és com si estiguessin connectats a dos commutadors diferents. A
efectes lògics no hi ha diferència entre la xarxa que es mostra en la figura 1.20 i
les que hem vist en les figures X i XX (figures anteriors amb VLAN).

Figura 1.20. Xarxa sense VLAN

Com s’han de connectar les dues xarxes de la figura 1.20? La manera òbvia de fer-
ho seria mitjançant un encaminador que tingués connectats els dos commutadors
en dues interfícies diferents, solució que es pot veure en la figura 1.21.

Figura 1.21. Un encaminador connectant dues xarxes

Aquesta solució també es pot fer servir per connectar dues xarxes que es troben
en VLAN diferents del mateix commutador. Fixeu-vos en la figura 1.22: amb un
encaminador es poden connectar dues VLAN de la mateixa manera que es fa amb
els commutadors que no tenen configurades VLAN.
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Figura 1.22. Un encaminador connectant dues VLAN

Els enllaços de cada color representen les dues VLAN

Què passa si volem fer servir enllaços troncals? El problema de duplicació
d’interfícies utilitzades per cada VLAN es propaga en aquest cas a l’encaminador,
que es pot veure en la figura 1.23. Per poder comunicar VLAN amb enllaços
troncals directament per mitjà d’un encaminador s’han de fer servir subinterfícies
en l’encaminador.

Les subinterfícies són interfícies virtuals múltiples, associades a una interfície físi-
ca. Aquestes subinterfícies estan configurades per programari en un encaminador
configurat de manera independent amb una adreça IP i una assignació de VLAN
per funcionar en una VLAN específica. Les subinterfícies estan configurades
per diferents subxarxes que corresponen a l’assignació de la VLAN, per facilitar
l’encaminament lògic abans que la VLAN etiqueti les trames de dades i les
reenviï per la interfície física. Les subinterfícies divideixen de manera lògica
una interfície física en diferents rutes lògiques. És possible configurar una ruta
o subinterfície per a cada VLAN.
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Figura 1.23. Esquema amb subinterfícies

La compatibilitat amb la comunicació interVLAN mitjançant subinterfícies reque-
reix configuració, tant en el commutador com en l’encaminador.

• Commutador

– Configurar la interfície del commutador com un enllaç troncal 802.1Q.

• Encaminador

– Seleccionar una interfície amb un mínim de 100 Mbps FastEthernet.

– Configurar subinterfícies compatibles amb l’encapsulament 802.1Q.

– Configurar una subinterfície per a cada VLAN.

Una subinterfície permet que cada VLAN tingui la seva pròpia ruta lògica i una
passarel·la predeterminada a l’encaminador (figura 1.24).

Figura 1.24. Esquema amb subinterfícies
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L’amfitrió de la VLAN d’origen reenvia el trànsit a l’encaminador, mitjançant la
configuració d’encaminador per defecte. L’encaminador localitza l’adreça IP de
destinació i porta a terme una cerca en la taula d’encaminament.

Si la VLAN de destinació és en el mateix commutador que la VLAN d’origen,
l’encaminador torna a enviar el trànsit a l’origen mitjançant els paràmetres de la
subinterfície de l’ID de la VLAN d’origen.

Si la interfície de sortida de l’encaminador és compatible amb 802.1Q, la trama
conserva l’etiqueta 802.1Q de VLAN de 4 bytes. Si la interfície de sortida no és
compatible amb 802.1Q, l’encaminador elimina l’etiqueta de la trama i retorna el
format d’Ethernet original.

Per configurar l’encaminament entre VLAN, feu els passos següents:

• Configureu un port d’enllaç troncal al commutador.

1 Switch(config)#interface fa0/2
2 Switch(config−if)#switchport mode trunk

• En l’encaminador, configureu una interfície FastEthernet, sense adreça IP
ni màscara de xarxa.

1 Router(config)#interface fa0/1
2 Router(config−if)#no ip address
3 Router(config−if)#no shutdown

• En l’encaminador, configureu una subinterfície amb una adreça IP i una
màscara de xarxa per a cada VLAN. Cada subinterfície té un encapsulament
802.1Q. Per accedir al mode de configuració de subinterfície, heu de posar
un punt seguit del número de subinterfície que voleu configurar: interface
interfície.subinterfície . No és imprescindible que l’ID de la interfície sigui
el mateix que l’ID de la VLAN, però us pot servir d’ajuda per recordar-
lo. Per especificar quin és el VID heu de fer servir l’ordre encapsulation
dot1q VID. Aquesta ordre especifica que aquesta interfície (en aquest
cas, subinterfície) treballarà fent servir l’estàndard d’etiquetatge de VLAN
802.1Q i que estarà assignada a la VLAN que s’especifica. També heu
de donar una configuració IP vàlida per a la subinterfície. Aquí teniu un
exemple de configuració d’una interfície FastEthernet d’un encaminador
amb dues interfícies que funcionen en diferents VLAN.

1 Router(config)#interface FastEthernet0/0.10
2 Router(config−subif)#encapsulation dot1q 10
3 Router(config−subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
4 Router(config−subif)#no shutdown
5 Router(config−subif)#exit
6 Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
7 Router(config−subif)#encapsulation dot1q 20
8 Router(config−subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
9 Router(config−subif)#no shutdown

10 Router(config−subif)#exit
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• Podeu comprovar la configuració de les subinterfícies amb l’ordre show
ip interfaces brief. Fixeu-vos com en mirar les característiques de la
subinterfície amb l’ordre show interfaces FastEthernet 0/0.10 es pot
comprovar que està fent servir l’encapsulament 802.1Q i l’ID de VLAN
que té assignat.

1 Router#show ip interface brief
2 Interface IP−Address OK? Method Status

Protocol
3

4 FastEthernet0/0 unassigned YES unset up up
5

6 FastEthernet0/0.10 192.168.0.1 YES manual up up
7

8 FastEthernet0/0.20 192.168.10.1 YES manual up up
9

10 FastEthernet0/1 unassigned YES unset up down
11

12 Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
13

14 Router#show interfaces FastEthernet 0/0.10
15 FastEthernet0/0.10 is up, line protocol is up (connected)
16 Hardware is PQUICC_FEC, address is 0003.e427.9601 (bia 0003.e427.9601)
17 Internet address is 192.168.0.1/24
18 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
19 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
20 Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 10
21 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
22 Last clearing of "show interface" counters never

En quin cas s’ha de fer servir un encaminament amb interfícies reals de l’encami-
nador i en quin s’ha de fer amb subinterfícies? Per prendre aquesta decisió s’han
de tenir en compte una sèrie d’elements:

• Limitació de ports. En les xarxes amb moltes VLAN, no és possible fer
servir un únic encaminador si aquest ha de fer servir una interfície per
cada VLAN. Els encaminadors tenen limitacions físiques que impedeixen
tenir una gran quantitat d’interfícies físiques. Treballar amb subinterfícies
arreglaria aquest problema, en cas que es vulgui evitar treballar amb
subinterfícies s’hauria de fer servir més d’un encaminador.

• Rendiment. Les interfícies físiques tenen millor rendiment que les subin-
terfícies. L’amplada de banda de cada VLAN connectada té l’amplada de
banda sencera de la interfície física de l’encaminador. Quan es fan servir
subinterfícies per a l’encaminament entre VLAN, el trànsit de totes les
subinterfícies s’ha de repartir en l’amplada de banda a la mateixa interfície.
En una xarxa amb molt de trànsit, això pot provocar un coll d’ampolla en el
rendiment de la xarxa. Una interfície amb moltes subinterfícies amb molt
de trànsit es podria configurar en diferents interfícies amb subinterfícies per
tenir més amplada de banda a dividir entre les diferents VLAN i, per tant,
una contenció més reduïda en el trànsit de la VLAN.

• Ports d’accés i ports d’enllaç troncal. La connexió de les interfícies
físiques per a l’encaminament entre VLAN requereix que els ports de
l’encaminador estiguin configurats com a ports d’accés. Les subinterfícies
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requereixen que el port del commutador estigui configurat com un port de
l’enllaç troncal perquè pugui acceptar el trànsit etiquetat de la VLAN en
l’enllaç troncal. Quan es fan servir subinterfícies, moltes VLAN es poden
encaminar sobre un enllaç troncal únic, en lloc de fer servir una interfície
física única per cada VLAN.

• Preu. Els encaminadors amb moltes interfícies resulten més cars. Per
aquest motiu resulta més barat fer servir subinterfícies, i així s’estalvien
molts ports necessaris per a l’encaminador. A més a més, si es fan servir
interfícies separades de l’encaminador, aquestes s’han de connectar a ports
individuals del commutador, per la qual cosa també es consumeixen ports
extra del commutador. El preu d’un commutador també està en funció (entre
d’altres) del nombre de ports que tingui (cosa especialment important en els
commutadors d’alt rendiment).

• Complexitat. El fet de fer servir subinterfícies fa que la configuració de
l’encaminador sigui més complexa, que hi puguin aparèixer més problemes
i que aquests siguin més difícils de trobar i de solucionar. Per exemple,
si una VLAN té problemes de connexió amb altres VLAN, no serveix
simplement seguir el cable per veure si està connectat al port correcte. S’ha
de verificar que el port del commutador està configurat com a troncal i
que la VLAN està configurada en tots els commutadors abans d’arribar a
la interfície de l’encaminador. També s’ha de revisar que la subinterfície
de l’encaminador estigui configurada correctament, amb l’ID de VLAN
correcte i la configuració IP adequada. Però respecte a la configuració física,
el fet de tenir una única subinterfície en lloc d’interfícies separades per
connectar el commutador amb l’encaminador fa que la quantitat de cables
de la xarxa física sigui més baixa i que la probabilitat de connectar un cable
a una interfície de manera incorrecta es redueixi.

1.7 Administració centralitzada

La configuració de VLAN no és un procés especialment complicat quan treballem
amb uns pocs commutadors. Únicament s’ha de tenir en compte que les configu-
racions de les VLAN siguin iguals en tots el commutadors i que les connexions
dels cables corresponguin a ports dels commutadors que pertanyen a la mateixa
VLAN. En cas de treballar amb enllaços troncals, s’afegeix un element extra de
configuració que, tot i no ser especialment complicat, incrementa la possibilitat
d’errors en la configuració de la xarxa.

Aquest repte és assumible per l’administrador de la xarxa quan la quantitat de
commutadors que s’han de configurar en la xarxa és reduïda. Però quan la quantitat
de commutadors de l’organització és important (qualsevol quantitat superior a
vint) el repte de mantenir coherència en la configuració de tots els commutadors
augmenta.
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Per solucionar aquest problema es van elaborar protocols destinats a permetre a
ponts, commutadors i altres dispositius similars registrar valors de certs atributs
(com, per exemple, identificadors de VLAN) per mitjà de la xarxa. Un d’aquests
protocols és l’MVRP (multiple VLAN registration protocol o protocol de registre
de múltiples VLAN), conegut originalment com a GVRP (generic VLAN attribute
registration protocol o protocol de registre d’atributs VLAN genèric), definit pel
grup de treball 802.1. Aquest protocol treballa en la capa d’enllaç.

Aquest protocol proporciona un mètode de compartir dinàmicament la informació
de VLAN i de configurar les VLAN d’altres commutadors que fan servir l’MVRP.
Sense l’MVRP s’han de configurar a mà tots els commutadors d’una xarxa amb
la configuració de VLAN i els enllaços troncals. Amb l’MVRP, una vegada
configurat un dispositiu, es crea la configuració necessària de VLAN i enllaços
troncals dinàmicament en tota la resta de commutadors que treballin amb MVRP.

Cisco va desenvolupar un protocol propietari anomenat VTP (VLAN trunking
protocol) que gestiona la creació, esborrament i canvi de nom de les VLAN
en la xarxa. De manera similar a com funciona l’MVRP, quan es configura
un commutador que funciona amb VTP, la VLAN es distribueix a la resta de
commutadors. Això estalvia a l’administrador de la xarxa configurar la mateixa
VLAN en la resta de commutadors.

En el simulador Packet Tracer que fem servir no funciona el protocol MVRP, per
tant, farem les configuracions de manera pràctica amb VTP.

1.7.1 Descripció general del VTP

El protocol VTP (VLAN trunking protocol) permet a un administrador de xarxa
fer la configuració de VLAN i enllaços troncals a un commutador de manera que
aquest propagui les configuracions de les VLAN cap als altres commutadors de la
xarxa. Un commutador es pot configurar per treballar com a servidor VTP o com
a client VTP.

El servidor VTP distribueix i sincronitza la informació de la VLAN als commu-
tadors habilitats pel VTP per mitjà de la xarxa. Això estalvia a l’administrador
comprovar si s’han produït inconsistències en la configuració dels commutadors.
El protocol VTP desa es configuracions de la VLAN en una base de dades de
VLAN denominada vlan.dat.

Aquesta llista és una descripció d’algunes de les definicions i conceptes necessaris
per entendre el funcionament de VTP:

• Publicacions VTP. El VTP fa servir una sèrie de paquets de dades i
publicacions jeràrquiques que serveixen per distribuir i sincronitzar les
configuracions de VLAN per mitjà de la xarxa.

• Domini del VTP. Un domini de VTP consisteix en una sèrie de commu-
tadors connectats que comparteixen detalls de configuració de les VLAN i
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enllaços troncals per mitjà de l’enviament de paquets VTP. Aquest domini
del VTP queda trencat pels encaminadors, ja que els encaminadors no
propaguen les trames VTP per les seves interfícies.

• Modes de VTP. Un commutador que treballa amb VTP pot estar configurat
en tres modes diferents:

– Servidor VTP. Els servidors VTP publiquen la informació VLAN a
tota la resta dels commutadors del domini VTP que estiguin habilitats
per VTP. Els servidors VTP desen la informació de la VLAN del
domini en la NVRAM. És en el servidor VTP on es pot crear la
configuració, modificar-la i eliminar-la per tot el domini de VTP.

– Client VTP. Els clients del VTP reben la informació que el servidor
VTP envia per mitjà de les publicacions VTP. Els clients no poden
crear, modificar o esborrar la configuració de la VLAN del domini.
A més a més, el client no pot desar la informació de la VLAN del
domini VTP en memòria no volàtil, únicament la pot fer servir mentre
estigui encès. En el moment en què el commutador s’apaga i es torna
a engegar, s’esborra la informació de la VLAN adquirida per mitjà
del VTP. S’ha de configurar el commutador perquè funcioni en mode
client.

• VTP transparent. Els commutadors transparents envien publicacions del
VTP als clients i servidors VTP. Els commutadors transparents no participen
en el funcionament del VTP. Els commutadors transparents poden crear,
modificar i eliminar VLAN, però seran locals respecte al commutador
transparent.

• Depuració del VTP. La depuració del VTP augmenta l’amplada de banda
disponible per la xarxa mitjançant la restricció del trànsit saturat en aquests
enllaços troncals que el trànsit ha de fer servir per arribar als dispositius
de destinació. Sense depuració del VTP, un commutador pot saturar la
xarxa amb enviaments broadcast, multicast o trànsit unicast per mitjà
dels enllaços troncals dins d’un domini VTP encara que els commutadors
receptors els podrien descartar.

Hi ha tres versions diferents de VTP (versió 1, 2 i 3). Aquestes versions de VTP
són incompatibles entre elles dins d’un mateix domini de VTP. Per tant, tots els
commutadors d’un mateix domini de VTP han de funcionar amb la mateixa versió
de VTP. Per comprovar quina és la versió de VTP amb què funciona el commutador
podeu revisar la documentació tècnica del commutador. També es pot saber amb
quina versió de VTP funciona el commutador des del CLI. Feu servir l’ordre show
vtp status per veure les característiques del protocol VTP del commutador:

1 Switch#show vtp status
2 VTP Version : 2
3 Configuration Revision : 0
4 Maximum VLANs supported locally : 255
5 Number of existing VLANs : 5
6 VTP Operating Mode : Server
7 VTP Domain Name :
8 VTP Pruning Mode : Disabled
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9 VTP V2 Mode : Disabled
10 VTP Traps Generation : Disabled
11 MD5 digest : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
12 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 4−5−11 00:33:57
13 Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

En el resultat d’aquesta ordre podeu veure que treballa amb la versió 2 de VTP
(i que aquesta està desabilitada), que funciona en mode servidor i que el domini
VTP no té cap nom assignat.

En el resultat d’aquesta ordre podeu veure la informació següent sobre l’estat del
protocol VTP en el commutador:

• VTP Version (versió de VTP). Mostra la versió de VTP que pot executar
el commutador. En general, de manera predeterminada els commutadors
funcionen amb la versió 1, però es poden configurar per treballar amb la
versió 2. Altres commutadors treballen per defecte des del començament
amb la versió 2.

• Configuration Revision (revisió de la configuració). És el número de revi-
sió de la configuració actual del commutador. El número de configuració
predeterminat d’un commutador és 0. Cada vegada que s’afegeix o s’elimi-
na una VLAN, s’incrementa el número de la revisió de la configuració. Un
canvi de nom de domini del VTP no augmenta el número de revisió. En
lloc d’això, com que es considera un domini de VTP nou, es restableix el
número de revisió a 0. Aquest número de revisió de configuració serveix per
determinar si la informació de configuració rebuda d’un altre commutador
habilitat pel VTP és més actual que la versió que el commutador té desada
en la memòria. Quan el commutador rep un paquet d’informació del VTP
compara el número de revisió de configuració del paquet amb el número de
revisió de configuració propi. Únicament modifica la seva configuració si
la configuració rebuda pel paquet VTP és més actual.

• Maximum VLANs Supported Locally. Nombre màxim de VLAN que es
poden tenir localment.

• Number of Existing VLANs (nombre de VLAN que hi ha). Especifica les
VLAN que estan creades actualment. Al començament aquest valor val 0.

• VTP Operating Mode (mode d’operació del VTP). Indica el mode en què
treballa el commutador. Pot ser servidor, client o transparent.

• VTP Domain Name (nom del domini del VTP). Aquest és el nom que
identifica el domini administratiu del commutador.

• VTP Pruning Mode (mode de depuració del VTP). Aquest camp mostra
si en el commutador el mode de depuració està habilitat o deshabilitat.
* VTP V2 Mode (mode de la versió 2 del VTP). Mostra si la versió de 2 del
VTP està habilitada o no. Per defecte, quan engeguem un commutador està
deshabilitada.

• VTP Traps Generation (generació de traps de VTP). mostra si les traps
del VTP s’envien cap a l’estació d’administració de la xarxa.
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• MD5 Digest. És una suma de verificació (checksum) de 16 bytes de la
configuració del VTP.

• Configuration Last Modified (darrera configuració modificada). Indica la
data i l’hora de la darrera modificació de la configuració. Mostra l’adreça
IP del commutador que va produir el canvi en la configuració de la base de
dades.

Tipus de publicacions VTP

Hi ha tres tipus de publicacions VTP diferents.

Les publicacions de resum tenen el nom de domini del VTP, el número de
revisió i altres detalls de la configuració del VTP. Aquest tipus de publicació
s’envia després d’haver fet una configuració i cada cinc minuts per indicar als
commutadors veïns que treballen amb VTP quin és el número de revisió actual de
la configuració del VTP per al seu domini.

Les publicacions de subconjunt tenen informació sobre les VLAN i les envia un
commutador quan:

• Es crea una VLAN.

• S’elimina una VLAN.

• Es canvia el nom d’una VLAN.

• Es canvia la mida màxima de trama d’una VLAN.

Aquestes publicacions, doncs, són generades únicament pel servidor VTP, ja que
és l’únic que pot fer aquests canvis en la configuració de VLAN del domini VTP.

Les publicacions de sol·licitud són enviades pels clients VTP al servidor del seu
domini VTP. Quan el servidor rep una d’aquestes publicacions, respon enviant
en primer lloc una publicació de resum, i posteriorment una publicació de
subconjunt.

Els clients envien una publicació de sol·licitud en els casos següents:

• Si s’ha tornat a configurar el commutador.

• Si s’ha canviat el nom del domini VTP.

• Si el commutador rep una publicació de resum amb un número de revisió
més alt que el que ha configurat ell (per demanar una configuració nova).

• Si es perd una publicació de subconjunt en la xarxa.
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1.7.2 Modes de funcionament VTP

Hi ha tres modes de funcionament en què un commutador pot estar configurat.

En mode servidor el commutador pot crear, modificar i eliminar les VLAN pel
domini complet del VTP. Aquest és el mode predeterminat de funcionament del
commutador. Els commutadors que funcionen en mode servidor sincronitzen la
configuració de la VLAN en la resta de commutadors del seu domini de VTP fent
servir les publicacions VTP.

En el mode client el commutador no té la capacitat de modificar la configuració de
la VLAN del domini VTP. No pot crear, eliminar ni modificar la configuració de
la VLAN. Els commutadors clients reben la informació del servidor mitjançant
publicacions VTP. Comparen el número de revisió de la configuració de la
publicació amb el propi per determinar si la configuració rebuda és més actual
que la que té el commutador i, per tant, l’ha d’actualitzar. Quan un client s’engega
per primera vegada, envia una publicació de sol·licitud al servidor.

Atès que els commutadors estan configurats per defecte com a servidors, si voleu
que treballin com a clients els heu de configurar.

Els commutadors configurats en mode transparent envien publicacions del
VTP que reben als seus ports cap a altres commutadors de la xarxa. Aquests
commutadors no publiquen la seva configuració de la VLAN ni la sincronitzen
amb les publicacions VTP d’un altre commutador que funcioni en mode servidor.
Les configuracions de la VLAN d’un commutador transparent són pròpies i no es
propaguen. Aquesta configuració es desa en la NVRAM, per tant, si s’apaga i es
torna a engegar el commutador es manté (i el commutador continua funcionant en
mode transparent).

1.7.3 Configuració de VTP

Les opcions de configuració del VTP del commutador es poden triar des d’ordres
de consola per mitjà de la CLI. Aquí especificarem els diferents passos que s’han
de fer tant en el servidor com en el client i quines ordres s’han de fer servir per
configurar-los.

En primer lloc, l’ordre show vtp status permet veure l’estat del commutador. El
seu resultat ens mostra una sèrie de paràmetres de configuració del commutador.
Podeu anar revisant l’estat del VTP en els commutadors a mesura que feu les
configuracions per comprovar el funcionament del protocol.

1 Switch#show vtp status
2 VTP Version : 2
3 Configuration Revision : 0
4 Maximum VLANs supported locally : 255
5 Number of existing VLANs : 5
6 VTP Operating Mode : Server
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7 VTP Domain Name :
8 VTP Pruning Mode : Disabled
9 VTP V2 Mode : Disabled

10 VTP Traps Generation : Disabled
11 MD5 digest : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
12 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0−0−00 00:00:00
13 Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

En la secció “Annexos” del web teniu un exemple complet de configuració de
clients i servidors VTP.

Configuració en el commutador servidor

Aquest és el procediment a seguir per configurar un commutador com a servidor
VTP:

1. En primer lloc, s’ha de confirmar que el commutador té la configuració
predeterminada abans de començar-lo a configurar. És fàcil que es comenci
a treballar amb un commutador que ja té una configuració prèvia que pot
interferir amb la nova.

2. Reconfigurar el número de revisió de configuració abans de connectar el
commutador al domini VTP de la xarxa. Per fer-ho s’ha de canviar el nom
del domini VTP. Quan es canvia el nom del domini es reinicia el número
de revisió de configuració. No fer-ho podria fer que un commutador no
s’actualitzés en rebre una publicació VTP amb un número de revisió de
configuració inferior.

3. Per augmentar la fiabilitat del domini VTP, es poden configurar dos com-
mutadors en mode servidor. Si únicament teniu un commutador en mode
servidor i aquest cau, no es podrà modificar la configuració de la VLAN de
tota la xarxa, ja que aquests canvis no es poden fer des dels commutadors
configurats en mode client.

4. Assegureu-vos que els commutadors del domini VTP estan connectats
mitjançant enllaços troncals. Els commutadors servidors que participen
d’un domini VTP únicament propaguen les publicacions VTP per mitjà dels
seus enllaços troncals.

5. Configurar un nom de domini VTP en el servidor VTP. L’ordre vtp domain
nom del domini serveix per canviar el nom del domini VTP. En el moment
en què el servidor VTP té configurat un nom de domini, comença a enviar
publicacions VTP per mitjà dels enllaços troncals. Si es connecta el
commutador servidor a un domini VTP ja existent, és millor configurar el
nom de domini en el commutador abans de connectar-lo a la xarxa. En
aquest cas, el nom de domini ha de coincidir exactament amb el nom de
domini VTP existent (es diferencia entre majúscules i minúscules).

1 Switch(config)#vtp domain aules
2 Changing VTP domain name from NULL to aules
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6. Es pot configurar una contrasenya per al protocol VTP amb l’ordre vtp
password contrasenya. En aquest cas, aquesta contrasenya ha d’estar
configurada igual en tots els commutadors del domini. Els commutadors
sense contrasenya o amb contrasenya incorrecta no actualitzaran la seva
configuració, ja que rebutjaran les publicacions VTP.

7. Comprovar que els commutadors estan fent servir la mateixa versió del
protocol VTP. La majoria dels commutadors permeten treballar amb la
versió 1 i la versió 2 del protocol VTP. Per canviar la versió del protocol
amb què està treballant el commutador hi ha l’ordre vtp version número de
versió. Molts dels commutadors treballen per defecte amb la versió 1, per
això, si intenteu configurar-la, la CLI dirà que ja està treballant amb aquesta
versió.

1 S1(config)#vtp version ?
2 <1−2> Set the administrative domain VTP version number
3 S1(config)#vtp version 1
4 VTP mode already in V1.
5 S1(config)#vtp version 2

8. Una vegada configurat el servidor i habilitat el VTP, es pot crear la VLAN
en el commutador servidor.

Configuració en el commutador client

Aquest és el procediment a seguir per configurar un commutador com a client
VTP:

1. Comproveu que el commutador no té cap configuració prèvia.

2. Per defecte, el commutador funciona en mode servidor, per tant, l’adminis-
trador ha de configurar el commutador en mode client. Per canviar el mode
de funcionament del commutador podeu fer servir l’ordre vtp mode mode
de configuració, en què l’opció Mode de configuració pot tenir els valors
client, server o transparent.

3. Els commutadors únicament propaguen publicacions VTP per mitjà dels
enllaços troncals. Per això s’han de configurar els commutadors clients que
es configurin en la xarxa amb enllaços troncals en les seves connexions
amb la resta de commutadors. Per configurar una interfície en mode
troncal podeu fer servir l’ordre switchport mode trunk des del mode de
configuració d’interfície.

4. En aquest moment, els commutadors clients ja haurien de rebre la confi-
guració dels commutadors servidors. Podeu comprovar la configuració del
VTP i la quantitat de publicacions rebudes amb les ordres show vtp status
i show vtp counters respectivament. El commutador client ja hauria de
tenir configurades les VLAN després d’haver rebut les publicacions dels
commutadors servidors. Podeu comprovar la configuració de la VLAN amb
l’ordre show vlan brief.
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5. L’últim pas consisteix a assignar els diferents ports del commutador client.
Un commutador configurat com a commutador client no pot crear, eliminar
ni modificar les VLAN. Únicament pot assignar ports a les VLAN afegides
per les publicacions VTP. Per assignar un port del commutador client a
una de les VLAN creades podeu fer servir l’ordre switchport access vlan
número de VLAN en el mode de configuració de la interfície que es vol
modificar.
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2. Accés a Internet

En una xarxa pública com és Internet -de fet, és la xarxa que uneix tot el món-
s’ha de saber com els dispositius locals s’identifiquen públicament, ja que es
parteix d’una situació inicial en què aquests estan identificats, adreçats mitjançant
el protocol IP, de manera local. I aquestes adreces en alguns casos només són
vàlides en un entorn privat i ara s’han de comunicar usant una xarxa pública i amb
un destinatari públic, sense perdre la identificació.

A Internet es troben connectades la majoria de xarxes locals, d’ús privat. És
important conèixer com es connecten aquestes xarxes d’àmbit privat a Internet:
quina tecnologia, arquitectures i protocols usen i mitjançant quines xarxes s’hi
accedeix. Això permet assolir comunicacions a llargues distàncies usant la xarxa
pública.

2.1 Traducció d’adreces de xarxa (NAT)

Hi ha diferents tipus de xarxa segons el seu abast o àrea d’influència: LAN (local
area network o xarxa d’àrea local), MAN (metropolitan area network o xarxa
d’àrea metropolitana) i WAN (wide area network o xarxa d’àrea estesa). Perquè
els ordinadors, que componen cada tipus de xarxa, puguin establir comunicacions
entre ells han d’estar identificats i això es fa amb l’adreçament. A cada ordinador
s’hi assigna una adreça IP que l’identifica de manera única en la xarxa, però a
causa de la limitació de l’espai d’adreces del protocol IPv4 no és possible que
a Internet tots els ordinadors tinguin una única adreça. Normalment, les xarxes
locals es troben unides mitjançant un encaminador a Internet.

Per solucionar el problema, el que es pot fer és assignar adreces privades per
als ordinadors dins de la xarxa local i tenir una quantitat d’adreces públiques
per comunicar-se per Internet. Cal un sistema per traduir les adreces privades
a públiques quan s’efectuen comunicacions amb Internet. La quantitat d’adreces
públiques pot ser inferior a la quantitat de les privades, fins a l’extrem de tenir una
única adreça pública per a tots els hosts de la xarxa privada. Per tant, també s’ha
de tenir un sistema que permeti compartir les adreces públiques entre els hosts de
la xarxa privada.

L’adreça privada només té valor, s’usa, en la pròpia xarxa local. El valor
d’aquesta és una IP reservada que es troba especificada en el protocol IP.
L’adreça pública és la que identifica fora de la xarxa local un ordinador. És
l’adreça per la qual es reconeix un ordinador a Internet.

Adreces reservades

El protocol IP reserva un conjunt
d’adreces per fer servir en xarxes
privades. Hi ha diverses xarxes
segons la classe d’adreça a usar.
Són per:

• classe A: 10.0.0.0/8

• classe B: 172.16.0.0/16
fins a la 172.31.0.0/16

• classe C:
192.168.0.0/24 fins a la
192.168.254.0/24
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Habitualment, l’adreça privada l’assigna l’usuari mateix o, de manera dinàmica,
un servidor de DHCP (dynamic host configuration protocol o protocol dinàmic
de configuració d’hoste), en el qual s’acaba configurant una adreça privada. En
canvi, l’adreça pública l’assigna el proveïdor d’accés a Internet.

Aleshores, en el trànsit d’una xarxa, un ordinador estarà identificat de diferents
maneres depenent de si és intern a la xarxa local o extern a aquesta. Per tant,
s’haurà d’implementar un protocol que permeti que l’ordinador sigui identificat
de dues maneres segons el trànsit local o extern. Aquest protocol és el NAT.

El protocol NAT (network address translator o traductor d’adreces de xarxa)
permet a una xarxa que usa adreçament privat per a comunicacions internes
usar un conjunt d’adreces externes per comunicar-se amb l’exterior. La
connexió externa només es fa per un dispositiu, un encaminador, que
executa aquest procediment.

S’ha de tenir en compte que el traductor s’executa en el dispositiu que fa frontera
entre la xarxa local i la pública, per tant, aquest protocol s’instal·la, es configura
i s’executa en l’encaminador. Vegeu en la figura 2.1 un exemple de xarxa en què
s’executa la traducció de xarxa.

Figura 2.1. Xarxa local connectada a Internet

En la figura 2.1 podeu observar que a tots els ordinadors de la xarxa privada
correspon una adreça privada de classe C, però a Internet tots s’identifiquen per
la mateixa adreça. És en aquest cas que l’encaminador ha d’efectuar la traducció
d’adreces.
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Aquesta traducció funciona canviant l’adreça privada per la pública en els
paquets en l’adreça d’origen si el trànsit és cap a l’exterior, o en l’adreça de
destinació si el trànsit és cap a l’interior com a resposta a la sol·licitud de
comunicació a l’exterior per part d’un ordinador. En l’encaminador es manté
una taula amb les traduccions que va fent. Vegeu en la figura 2.2 què passa si
l’ordinador PC1 vol fer un ping al servidor web de l’IOC; en la taula 2.1 podeu
veure com queda la taula de traduccions.

Figura 2.2. Canvi d’adreça capçalera dels paquets

Taula 2.1. Taula de traduccions d’adreces que manté l’encaminador.

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.2 80.0.0.1

Amb la traducció d’adreces de xarxa, però, presenta una sèrie de problemes
respecte al gran avantatge d’aprofitar millor l’espai d’adreçament del protocol
IPv4. Els inconvenients són el retard, ja que en efectuar la traducció de cada
adreça en els encapçalaments dels paquets es produeix un alentiment. De fet, el
primer paquet que té la traducció va més lent i la resta ja va més ràpida perquè
hi ha una entrada de la traducció en la caché. Aquests segons paquets es diu que
van per commutació ràpida. A més per cada paquet s’ha de decidir si s’efectua
la traducció o no, que també alenteix el procés. No es pot fer un seguiment dels
paquets, ja que poden passar per diversos encaminadors executant el NAT i això
fa que siguin més difícils de seguir, múltiples salts de NAT. També pot provocar
que algunes aplicacions no funcionin perquè s’amaguen les adreces de destinació
i d’origen.

2.1.1 Tipus de NAT

El procediment de la traducció d’adreces es pot implementar de diverses maneres
depenent de les circumstàncies o necessitats de la xarxa local. Per tant, no s’ha de
tenir en compte de quantes adreces públiques disponibles disposa la xarxa, quants
dispositius de la xarxa local han de disposar d’accés a la xarxa pública o si hi ha
d’haver la possibilitat d’un accés extern, des de la xarxa pública, a un dispositiu
local.
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Un a un

És una altra manera d’anomenar
el NAT estàtic, ja que a cada

adreça privada correspon una
adreça pública.

En veurem en detall de quatre tipus diferents, que són:

1. NAT estàtic

2. NAT dinàmic

3. NAT sobrecarregat o PAT

4. NAT invers

NAT estàtic

La traducció d’adreces estàtiques s’implementa quan es disposa del mateix nom-
bre d’adreces públiques que de dispositius locals que volen accedir a la xarxa
pública. Es fa de manera fixa, ja que en l’encaminador es configura de manera
manual la correspondència entre les adreces privades i les adreces públiques
disponibles.

El NAT estàtic predetermina una adreça pública per a cada adreça privada.

Figura 2.3. Xarxa domèstica amb NAT estàtic

Vegeu en la figura 2.3 una xarxa domèstica amb dos ordinadors. En aquesta figura
es vol donar accés a Internet als dos ordinadors. En aquest cas disposeu de dues
adreces públiques i, per tant, s’escau implementar-hi aquest tipus. Per fer-ho tan
sols heu de decidir quina adreça pública assignareu a cada ordinador. Podríeu triar
la que proposa la taula 2.2.

Taula 2.2. Correspondència entre adreces públiques i privades

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

192.168.0.12 88.12.21.175
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Des d’aquest moment l’encaminador quan faci l’encaminament també traduirà les
adreces d’origen o de destinació (segons el sentit del trànsit) tal com s’ha fixat en
la taula 2.2.

Presenta uns inconvenients que són la poca flexibilitat de la xarxa, ja que no es
pot afegir de manera senzilla un nou ordinador a la xarxa local que tingui accés
a la xarxa pública de manera immediata. Un altre inconvenient és l’escassetat
d’adreces públiques, que fa que difícilment es pugui obtenir més d’una adreça
pública fixa, i el preu d’aquestes no és gaire econòmic. Amb la correspondència
un a un tampoc no se soluciona el problema de l’espai reduït d’adreçament que
presenta el protocol IPv4. Com a avantatges és ràpid, ja que sempre fa la mateixa
traducció, els ordinadors sempre disposen de connexió a la xarxa pública i en el
trànsit és fàcil d’identificar a quin ordinador correspon.

NAT dinàmic

Difícilment hi ha situacions en què les adreces privades amb necessitat d’accedir a
Internet es corresponguin amb les adreces públiques disponibles. Normalment, el
conjunt d’adreces públiques disponible és més petit que el de les adreces privades,
que normalment necessiten accedir a Internet.

La traducció d’adreces dinàmica fa una correspondència entre les adreces
privades i públiques de manera variable.

Per resoldre aquestes situacions sorgeix el NAT dinàmic, que serveix per assignar
una adreça pública a mesura que els ordinadors en necessiten. Seguint en
l’exemple de la figura 2.3, imagineu que ara la vostra xarxa domèstica s’ha vist
augmentada en dos ordinadors més, per tant el conjunt d’adreces privades aug-
menta {192.168.0.11, 192.168.0.12, 192.168.0.13, 192.168.0.14} però manteniu
les dues adreces públiques disponibles {88.12.21.174, 88.12.21.175}. Vegeu com
resulta aquesta nova xarxa domèstica en la figura 2.4.

Figura 2.4. Exemple de xarxa amb NAT dinàmic

Molts a molts

És una altra manera d’anomenar
el NAT dinàmic, ja que a moltes
adreces privades corresponen
moltes adreces públiques.
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En l’ordinador PC1 comenceu a navegar per Internet i és en aquest moment que
l’encaminador, que implementa NAT dinàmic, hi assigna una adreça pública, per
exemple la 88.12.21.174, i el conjunt d’adreces públiques disponibles resta amb
un element {88.12.21.175}. Vegeu com queda la taula de traduccions en la taula
2.3.

Taula 2.3. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

Al cap d’una estona, l’ordinador PC3 comença a transferir fitxers per FTP (file
transfer protocol o protocol de transferència de fitxers). Heu de tenir en compte
que l’ordinador PC1 continua navegant. Aleshores l’encaminador hi assigna
l’adreça disponible següent que disposa la 88.12.21.175, de manera que el conjunt
d’adreces públiques resta buit. Vegeu en la taula 2.4 com quedaria la taula de
traduccions.

Taula 2.4. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

192.168.0.13 88.12.21.175

L’ordinador PC3 ha acabat la transferència dels seus arxius i en aquest moment
l’ordinador PC4 inicia una videoconferència. En finalitzar la seva connexió, el
PC3 allibera l’adreça 88.12.21.175, que s’assigna al PC4. Vegeu en la taula 2.5
com quedaria la taula de traduccions. Observeu com es reutilitza una adreça
pública i com l’adreça 88.12.21.175 ha deixat de correspondre al PC3.

Taula 2.5. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

192.168.0.14 88.12.21.175

Ara de nou l’ordinador PC3 vol transferir uns arxius i inicia la transferència,
però quan l’encaminador hi vol assignar una adreça pública troba que el conjunt
d’adreces disponibles s’ha esgotat i, per tant, no n’hi pot assignar cap, i el PC3 no
es pot connectar a l’exterior. Fixeu-vos que, tot i que fa un instant el PC3 s’havia
pogut connectar a la xarxa pública, ara no pot, ja que es troba ocupada i per tant
haurà d’esperar que algun dels altres dos ordinadors acabi la seva connexió amb
l’exterior. Lògicament, en aquest cas la taula de traduccions no ha variat, ja que
no s’ha produït cap traducció.

Aquest tipus presenta una sèrie de problemes. Un gran problema és que no dóna
accés simultani a tots els ordinadors d’una xarxa, ja que només es pot donar de
manera simultània a tants ordinadors com adreces públiques de què es disposa.
L’avantatge és la seva flexibilitat, afegir un ordinador nou no implica cap canvi
en el protocol i no cal predefinir les traduccions a fer. Tot i semblar que no acaba
de solucionar el problema de l’adreçament del protocol IPv4, sí que l’alleugereix,
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ja que dóna accés a la xarxa pública amb un nombre reduït d’adreces públiques a
un nombre més alt d’ordinadors connectats a una xarxa local.

NAT sobrecarregat

Les situacions més habituals són aquelles en què es disposa d’una sola adreça
pública per a una xarxa privada, ja que així es pot aprofitar realment millor l’espai
d’adreçament del protocol IPv4. Aleshores, en aquesta situació no serveixen ni
el NAT estàtic ni el NAT dinàmic, ja que només garanteixen l’accés a un sol
ordinador. Per solucionar-ho sorgeix el NAT sobrecarregat.

El NAT sobrecarregat o PAT (port address translation o traducció
d’adreça de port) usa l’adreça pública i un port, assignat de manera
dinàmica, per identificar de manera única un ordinador local a l’exterior.

S’estableix una analogia dels treballs de multiplexació i demultiplexació que es
fan en la capa de transport per traduir les adreces. En els treballs de la capa de
transport hi ha el problema de com s’identifiquen les dades que corresponen a cada
aplicació si totes les dades pertanyen a una mateixa adreça IP. En aquest cas, s’ha
de discriminar a quin ordinador de la xarxa local corresponen les dades que arriben
o provenen d’una única adreça pública, ja que si només es tradueixen adreces no
es pot diferenciar, perquè tenint una sola adreça pública totes les adreces privades
s’acaben traduint a aquesta. Per solucionar-ho s’assigna un port a cada adreça
privada, i aquest port es propaga en traduir les adreces cap a l’exterior. Per tant,
aquest port permet a l’encaminador saber a quina adreça privada correspon el
trànsit de la xarxa pública.

Seguint l’exemple de la figura 2.4, trobeu que, per qüestions d’aprofitament de
l’espai d’adreçament IPv4, el vostre proveïdor d’Internet us ha restringit a una
sola adreça pública, que és la 88.12.21.174. Per tant, heu d’implementar el
NAT sobrecarregat. Vegeu com evolucionen les traduccions que efectua el vostre
encaminador a partir d’una seqüència d’accions.

Primer, en l’ordinador PC1 comencen a navegar per Internet. En aquest moment
l’encaminador fa la traducció. A l’adreça privada hi assigna l’única adreça pública
disponible, que és la 88.12.21.174, però també hi assigna un port, el 1026. Vegeu
en la taula 2.6 com queda la taula de traduccions.

Taula 2.6. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Port local Adreça pública Port públic

192.168.0.11 21 88.12.21.174 1026

Fixeu-vos que el port que s’ha usat en aquest cas no té res a veure amb el servei,
ja que aquest s’inclouria en l’adreça de destinació.

Al cap d’una estona, l’ordinador PC3 també comença a transferir fitxers per FTP.
En altres tipus de traduccions no es podria oferir connexió amb l’exterior, ja que
s’han esgotat les adreces públiques disponibles, però en aquest cas només cal

Molts a un

És una altra manera d’anomenar
el NAT sobrecarregat, ja que a
moltes adreces privades només
correspon una adreça pública.

Un port, usat en els treballs
de multiplexació i
demultiplexació de la capa
de transport, és un nombre
que permet identificar de
manera única una aplicació.
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assignar-hi un nou port, per exemple el 1027, i així per a totes les connexions
privades noves que necessitin els diferents ordinadors, per exemple el PC4 també
comença a transferir fitxers per FTP i s’hi assigna el port 1028. Vegeu en la taula
2.7 com queda la taula de traduccions.

Taula 2.7. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Port local Adreça pública Port públic

192.168.0.11 21 88.12.21.174 1026

192.168.0.13 21 88.12.21.174 1027

192.168.0.14 21 88.12.21.174 1028

De fet, aquest tipus de NAT ofereix moltes millores respecte a l’estàtic i al dinàmic,
ja que permet aprofitar millor l’espai d’adreçament del protocol IPv4 i que tots
els ordinadors de la xarxa local accedeixin a la xarxa pública sempre que vulguin.

NAT invers

Els altres tipus de traducció d’adreces tradueixen l’adreça cap l’exterior, ja que
és el més habitual que la comunicació entre una xarxa privada i una de pública
la comenci l’ordinador local, perquè els ordinadors locals sol·liciten serveis a la
xarxa pública. Però es pot donar una situació contrària: que vulgueu obrir al públic
un servei local. Per exemple, teniu un servidor web en la vostra xarxa domèstica
i hi voleu accedir des de la xarxa del vostre lloc de treball. Per solucionar-ho va
sorgir la traducció d’adreces inversa.

El NAT invers o DNAT (destination network address translator, traductor
d’adreces de xarxa de destinació) s’usa per fer visible públicament, a Internet,
un ordinador d’una xarxa local.

Quan és té aquesta necessitat de fer visibles ordinadors privats, locals, de manera
pública es configura el protocol de traduccions d’adreces per fer-los visibles. Això
es fa indicant que la traducció és externa outside.

2.1.2 Configuració del NAT estàtic

Perquè un encaminador pugui implementar la traducció d’adreces de manera
estàtica, s’ha de configurar mitjançant una sèrie d’ordres. L’execució d’aquestes
ordres es pot dividir en les fases següents:

1. Definir les traduccions a fer.

2. Assignar a cada interfície quin rol implementa (si està connectada a la xarxa
local, privada, o a la xarxa pública, Internet).

3. Comprovar la configuració executada i el seu comportament.
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Cada pas implica una sèrie d’ordres com veurem a continuació.

Definir les traduccions a fer

El primer que heu de saber és quines són les adreces públiques i quines són les
adreces privades de la vostra xarxa; posteriorment mitjançant instruccions només
cal definir la correspondència entre cada adreça pública i privada. Imagineu per
exemple que teniu una xarxa amb tres ordinadors i, per tant, també teniu tres
adreces públiques. Si no hi hagués aquesta correspondència el NAT estàtic no
seria l’adequat. Podeu veure la correspondència d’aquestes en la taula 2.8.

L’ordre ip nat inside source static adreça_privada adreça_publica permet
configurar l’encaminador perquè faci la traducció entre l’adreça pública i
l’adreça privada que volem.

Taula 2.8. Correspondència entre adreces privades i públiques

Adreça IP pública Adreça IP privada

80.90.10.121 10.0.0.1

80.90.10.122 10.0.0.2

80.90.10.123 10.0.0.3

La seqüència d’ordres que du a terme la correspondència d’adreces de la taula 2.8
és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 80.90.10.121
4 Encaminador(config)#ip nat inside source static 10.0.0.3 80.90.10.122
5 Encaminador(config)#ip nat inside source static 10.0.0.4 80.90.10.123

Assignar rols a les interfícies

L’encaminador ha de saber, mitjançant la configuració, quina interfície està
connectada a la xarxa privada i quina a la pública per traduir correctament les
adreces.

Figura 2.5. Esquema d’encaminador connectat a una xarxa pública i a una de privada
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Mode de configuració
d’interfície

Per indicar a les interfícies si són
locals o públiques cal executar

les ordres des del mode de
configuració d’interfície de

l’encaminador, al qual
s’accedeix amb l’ordre interface

nom_interficie.

Mode privilegiat

Per poder efectuar
comprovacions sobre

l’encaminador mitjançant el
conjunt d’instruccions show, heu
d’estar en el mode privilegiat de

l’encaminador, al qual
s’accedeix amb l’ordre enable.

L’ordre ip nat outside|inside configura una interfície com a local (inside) o
com a externa (outside).

En el cas de la figura 2.5, per indicar a l’encaminador quina interfície és l’externa
i quina la interna, cal executar les ordres següents:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
4 Encaminador(config−if)#ip nat inside
5 Encaminador(config−if)#exit
6 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
7 Encaminador(config−if)#ip nat outside
8 Encaminador(config−if)#exit

Comprovar la configuració

Un cop efectuada la configuració heu de comprovar si és correcta i, a més a més,
si té el rendiment esperat.

L’ordre show ip nat translations permet comprovar quina traducció,
correspondència, entre adreces privades i públiques du a terme
l’encaminador. Amb l’ordre show ip nat statistics podeu comprovar
el rendiment del mètode de traduccions d’adreces de l’encaminador.

Si executeu l’ordre show ip nat translations en l’encaminador configurat segons
la taula 2.8, ha d’aparèixer la mateixa correspondència que s’hi ha descrit.

Vegeu quina informació us ofereix l’execució de l’ordre:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#show ip nat translations
3 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
4 −−− 80.90.10.121 10.0.0.2 −−− −−−
5 −−− 80.90.10.122 10.0.0.3 −−− −−−
6 −−− 80.90.10.123 10.0.0.4 −−− −−−

Podeu veure que només apareix informació d’inside global (adreça pública inter-
na) i inside local (adreça local interna), ja que encara no s’ha efectuat cap traducció.
Així que en la xarxa hi comenci a haver trànsit, s’ompliran els camps d’outside
local (adreça local externa) i outside global (adreça global pública). Vegeu el
codi següent:

1 Encaminador#show ip nat translations
2 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
3 icmp 80.90.10.121:1 10.0.0.2:1 60.0.0.11:1 60.0.0.11:1
4 icmp 80.90.10.121:2 10.0.0.2:2 60.0.0.11:2 60.0.0.11:2
5 icmp 80.90.10.121:3 10.0.0.2:3 60.0.0.11:3 60.0.0.11:3
6 icmp 80.90.10.121:4 10.0.0.2:4 60.0.0.11:4 60.0.0.11:4
7 icmp 80.90.10.122:1 10.0.0.3:1 60.0.0.11:1 60.0.0.11:1
8 icmp 80.90.10.122:2 10.0.0.3:2 60.0.0.11:2 60.0.0.11:2
9 icmp 80.90.10.122:3 10.0.0.3:3 60.0.0.11:3 60.0.0.11:3

10 icmp 80.90.10.122:4 10.0.0.3:4 60.0.0.11:4 60.0.0.11:4
11 icmp 80.90.10.123:1 10.0.0.4:1 60.0.0.11:1 60.0.0.11:1
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12 icmp 80.90.10.123:2 10.0.0.4:2 60.0.0.11:2 60.0.0.11:2
13 icmp 80.90.10.123:3 10.0.0.4:3 60.0.0.11:3 60.0.0.11:3
14 icmp 80.90.10.123:4 10.0.0.4:4 60.0.0.11:4 60.0.0.11:4

En el cas d’aquest tipus de traducció, l’ordre show ip nat statistics ens indica
quina interfície esteu usant com a local i quina com a pública, i podeu veure el
total de traduccions estàtiques que hi ha i el nombre total de traduccions que ha
efectuat l’encaminador. Vegeu el resultat de l’execució:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#show ip nat statistics
3 Total translations: 2 (2 static, 0 dynamic, 0 extended)
4 Outside Interfaces: FastEthernet1/0
5 Inside Interfaces: FastEthernet0/0
6 Hits: 14 Misses: 3
7 Expired translations: 0
8 Dynamic mappings:

2.1.3 Configuració del NAT dinàmic

Capaciteu un encaminador per implementar la traducció d’adreces de manera
dinàmica executant una seqüència d’ordres adequades. La seqüència d’aquestes
ordres es pot dividir en les fases següents:

1. Crear el conjunt d’adreces públiques disponibles.

2. Donar permís a les adreces locals que poden usar la traducció dinàmica.

3. Configurar perquè es faci la traducció interna d’adreces de la manera
configurada.

4. Indicar a les interfícies quina fa d’interna i quina d’externa.

5. Comprovar la configuració.

Vegeu a continuació les ordres que corresponen a cada pas.

Crear el conjunt d’adreces públiques disponibles

El primer que heu de saber és quines són les adreces públiques disponibles per a
vosaltres, i un cop ho sabeu les heu d’introduir a l’encaminador.

L’ordre ip nat pool nom_conjunt_adreces adreça_inicial adreça_final
netmask mascara_xarxa permet indicar a l’encaminador un conjunt
d’adreces anomenat nom_conjunt_adreces i format per les adreces que van
des de l’adreça_inicial fins a l’adreça_final, i al final s’indica la màscara de
xarxa.

ACL

L’encaminador usa les acces
control list per determinar un
conjunt d’ordinadors que poden
fer determinades funcions o no.
La llista es crea amb l’ordre
access-list, i posteriorment
aquesta llista s’usa per configurar
el permís o no per a una
determinada funcionalitat.
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Per exemple, imagineu que teniu dues adreces disponibles: 64.54.44.31 i
64.54.44.32. Per crear aquest conjunt (també anomenat magatzem) d’adreces i
de nom adreces_publiques, s’executa l’ordre següent:

1 Encaminador(config)#ip nat pool adreces_publiques 64.54.44.31 64.54.44.32
netmask 255.0.0.0

Donar accés als ordinadors

Heu d’indicar a l’encaminador quins ordinadors podran usar la traducció d’adreces
dinàmica; per a això heu de configurar una llista d’adreces IP permeses.

L’ordre access-list id_llista permit adreça_ip wildcard crea una llista
identificada per id_llista (és un nombre) composta pels ordinadors, en els
quals l’adreça IP supera el filtre que fan adreça_ip i wildcard.

Les adreces IP que superen el filtre són aquelles en què els bits de xarxa correspo-
nen als bits a estudiar, determinats pel wildcard, de l’adreça IP definida en la llista
d’accés. Per exemple, si voleu permetre l’accés als ordinadors de la vostra xarxa
local identificada per la 10.0.0.0. En aquest cas, el wildcard és 0.255.255.255, ja
que en ser una classe A s’han de comprovar els bits corresponents als tres últims
bytes.

I l’ordre a executar seria la següent:

1 Encaminador(config)#access−list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

Definir la traducció d’adreces dinàmica

Un cop ja hem creat la llista d’adreces permeses i el conjunt d’adreces públiques
disponibles, només cal configurar la traducció perquè faci servir aquestes estruc-
tures.

L’ordre ip nat inside source list id_llista pool id_conjunt permet assignar
a la traducció d’adreces una llista d’accés, identificada per id_llista, i un
conjunt d’adreces públiques, identificat id_conjunt.

Seguint l’exemple, on hem creat una llista d’ordinadors permesos identificada per
1 i un conjunt d’adreces públiques identificat per adreces_publiques, l’ordre a
executar és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#ip nat inside source list 1 pool adreces_publiques
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Assignar rols a les interfícies

Igual que en el cas de la traducció estàtica d’adreces, l’encaminador necessita
saber quina és la interfície interna i quina és l’externa. S’utilitza la mateixa
seqüència d’ordres que en el cas de la traducció estàtica. Aquesta seqüència
d’ordres és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
4 Encaminador(config−if)#ip nat inside
5 Encaminador(config−if)#exit
6 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
7 Encaminador(config−if)#ip nat outside
8 Encaminador(config−if)#exit

Comprovar la configuració

Un cop feta la configuració també es comprova la configuració i el seu rendiment
amb les ordres show ip nat translations i show ip nat statistics.

Però hi ha diferències respecte a la traducció d’adreces estàtica, ja que no
mostren la mateixa informació. Inicialment show ip nat translations no
mostra res, ja que encara no s’ha fet cap traducció. L’ordre show ip nat
statistics indica que la traducció d’adreces és dinàmica i informa de la
configuració concreta de la traducció dinàmica.

Si executeu l’ordre show ip nat translations en l’encaminador just configurat no
ens ofereix cap informació, però quan hi ha trànsit per la xarxa informa de les
traduccions que s’han establert. Vegeu a continuació una mostra de l’execució
d’aquesta ordre:

1 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
2 tcp 64.54.44.31:1025 10.0.0.3:1025 64.54.44.31:80 64.54.44.31:80
3 icmp 64.54.44.32:10 10.0.0.2:10 64.54.44.32:10 64.54.44.32:10
4 icmp 64.54.44.32:11 10.0.0.2:11 64.54.44.32:11 64.54.44.32:11
5 icmp 64.54.44.32:12 10.0.0.2:12 64.54.44.32:12 64.54.44.32:12
6 icmp 64.54.44.32:13 10.0.0.2:13 64.54.44.32:13 64.54.44.32:13

En canvi, l’ordre show ip nat statistics mostra més informació que en el cas de la
traducció d’adreces estàtica, ja que ofereix informació sobre la correspondència
que s’ha establert entre les adreces privades i públiques, anomenada dynamic
mapping i computa el nombre de traduccions dinàmiques que s’han fet. Vegeu
la informació que mostra:

1 Encaminador#show ip nat statistics
2 Total translations: 1 (0 static, 1 dynamic, 0 extended)
3 Outside Interfaces: FastEthernet0/1
4 Inside Interfaces: FastEthernet0/0
5 Hits: 9 Misses: 11
6 Expired translations: 4
7 Dynamic mappings:
8 −− Inside Source
9 access−list 1 pool publiques refCount 1

Ping

A part d’usar les ordres
específiques de la traducció
d’adreces de xarxa, és important
que quan configureu comproveu
la connectivitat de la xarxa, entre
els dispositius, mitjançant l’ordre
ping. A més de comprovar, us
anirà molt bé per detectar errors.
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10 pool publiques: netmask 255.0.0.0
11 start 64.54.44.31 end 64.54.44.32
12 type generic, total addresses 2 , allocated 2 (50%), misses 0

2.1.4 Configuració del NAT sobrecarregat o PAT

Un encaminador pot fer la traducció per ports si es configura correctament, per a
això s’ha d’executar un conjunt d’ordres concret que també es pot dividir en unes
fases concretes:

1. Informar de l’adreça pública disponible.

2. Crear la llista dels ordinadors amb permís per usar la traducció de ports.

3. Determinar que es dugui a terme la traducció de ports de la manera
desitjada.

4. Indicar a les interfícies quina fa d’interna i quina d’externa.

5. Comprovar la configuració.

Vegeu a continuació les ordres que corresponen a cada pas.

Informar de l’adreça pública disponible

En aquest cas només es disposa d’una adreça pública i s’ha d’indicar quina és a
l’encaminador.

També s’ha de crear un conjunt d’adreces mitjançant l’ordre ip nat pool,
però en aquest cas el conjunt està format per una sola adreça.

Per exemple, si només disposem d’una adreça pública, en aquest cas la
80.10.09.08, per configurar l’encaminador executeu l’ordre:

1 Encaminador(config)#ip nat pool adreca_publica 80.10.09.08 80.10.09.08 netmask
255.0.0.0

Llista d’ordinadors amb permís

En el cas de la traducció per ports també és necessari crear una llista d’ordinadors
que tenen permís per accedir a la traducció. Es fa de manera idèntica a la
configuració de la traducció d’adreces dinàmica. I l’ordre a executar seria:

1 Encaminador(config)#access−list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
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Determinar la traducció de ports

Es fa amb la mateixa ordre que en el cas de la traducció dinàmica, però s’ha
d’indicar que aquesta traducció és sobrecarregada o que és una traducció per ports.

El paràmetre overload de l’ordre ip nat inside source indica que la traducció
serà sobrecarregada o per ports.

De la mateixa manera que en la traducció dinàmica, cal indicar quina llista
d’ordinadors té permís i quin és el conjunt (format per un únic element) d’adreces
públiques disponibles, però al final de l’ordre cal afegir el paràmetre overload.
Vegeu quina ordre seria seguint els exemples:

1 Encaminador(config)# ip nat inside source list 1 pool adreca_publica overload

Assignar rols a les interfícies

Es fa amb la mateixa seqüència d’ordres que en el cas de la resta de traduccions
d’adreces, ja que l’encaminador també necessita saber quina és la interfície interna
i quina és l’externa. Aquesta seqüència d’ordres és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
4 Encaminador(config−if)#ip nat inside
5 Encaminador(config−if)#exit
6 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
7 Encaminador(config−if)#ip nat outside
8 Encaminador(config−if)#exit

Comprovar la configuració

Un cop efectuada la configuració també es comprova aquesta i el seu rendiment
amb les ordresshow ip nat translations i show ip nat statistics.

La informació que es mostra és similar al cas de la traducció dinàmica
d’adreces. En el cas de l’ordre show ip nat statistics, la comptabilització de
les traduccions per ports es pot veure en la variable extended.

Vegeu la sortida de l’ordre show ip nat translations i show ip nat statistics en
aquest tipus de traducció:

1 Encaminador#show ip nat statistics
2 Total translations: 12 (0 static, 12 dynamic, 12 extended)
3 Outside Interfaces: FastEthernet0/1
4 Inside Interfaces: FastEthernet0/0
5 Hits: 20 Misses: 73
6 Expired translations: 12
7 Dynamic mappings:
8 −− Inside Source
9 access−list 1 pool adreca_publica refCount 12

10 pool adreca_publica: netmask 255.0.0.0
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11 start 80.10.9.8 end 80.10.9.8
12 type generic, total addresses 1 , allocated 1 (100%), misses 0
13 Encaminador#show ip nat translations
14 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
15 icmp 80.10.9.8:10 10.0.0.2:10 60.0.0.11:10 60.0.0.11:10
16 icmp 80.10.9.8:11 10.0.0.2:11 60.0.0.11:11 60.0.0.11:11
17 icmp 80.10.9.8:12 10.0.0.2:12 60.0.0.11:12 60.0.0.11:12
18 icmp 80.10.9.8:9 10.0.0.2:9 60.0.0.11:9 60.0.0.11:9
19 icmp 80.10.9.8:5 10.0.0.3:5 60.0.0.11:5 60.0.0.11:5
20 icmp 80.10.9.8:6 10.0.0.3:6 60.0.0.11:6 60.0.0.11:6
21 icmp 80.10.9.8:7 10.0.0.3:7 60.0.0.11:7 60.0.0.11:7
22 icmp 80.10.9.8:8 10.0.0.3:8 60.0.0.11:8 60.0.0.11:8
23 icmp 80.10.9.8:1024 10.0.0.4:5 60.0.0.11:5 60.0.0.11:1024
24 icmp 80.10.9.8:1025 10.0.0.4:6 60.0.0.11:6 60.0.0.11:1025
25 icmp 80.10.9.8:1026 10.0.0.4:7 60.0.0.11:7 60.0.0.11:1026
26 icmp 80.10.9.8:1027 10.0.0.4:8 60.0.0.11:8 60.0.0.11:1027

2.1.5 Configuració del NAT invers

Perquè un encaminador executi correctament la traducció d’adreces de manera
inversa de manera molt similar a com ho fan els altres tipus de NAT, en la
configuració de la traducció d’adreces, tan sols s’ha de canviar el sentit de la
traducció, ja que ha de ser externa. Això es fa usant l’ordre ip nat outside source
list.

L’ordre ip nat outside source list id_llista pool id_conjunt assigna a la
traducció d’adreces una llista d’accés i un conjunt d’adreces públiques. Però
la paraula clau outside indica que la traducció és des de l’exterior.

Per tant, la configuració és fa de la mateixa manera però canviant aquest pas; de fet,
la traducció inversa es pot fer sobre qualsevol dels altres tipus de traducció. Vegeu
a continuació exemples sobre com faríeu visible un servidor a l’exterior per a la
traducció estàtica, la dinàmica i la sobrecarregada. Els exemples de configuracions
són sobre la xarxa que podeu veure en la figura 2.6. La taula 2.9 us indica les
traduccions que es volen fer.

Figura 2.6. Topologia de xarxa exemple de traducció inversa



Planificació i administració de xarxes 61 Xarxes locals virtuals i accés a Internet

Taula 2.9. Traduccions a fer

Ordinador
Adreça privada Adreça pública

Servidor 192.168.0.111 68.54.32.26

Es dóna per fet que la configuració del protocol TCP/IP de tots els elements de la
xarxa és correcta i que els encaminadors estan encaminats correctament.

Invers sobre NAT estàtic

Per fer visible el servidor, tan sols cal afegir la traducció estàtica però des de
l’exterior. Es fa de la manera següent:

1 Encaminador(config)#ip nat outside source static 68.54.32.26 192.168.0.111

A part de posar la paraula clau outside, també varia l’ordre de les adreces: primer
l’adreça pública i posteriorment l’adreça privada.

Ara toca configurar les interfícies en el sentit en què fan la traducció de xarxes, de
la mateixa manera que hem fet en els altres tipus de NAT. Recordeu:

1 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
2 Encaminador(config−if)#ip nat inside
3 Encaminador(config−if)#exit
4 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
5 Encaminador(config−if)#ip nat outside
6 Encaminador(config−if)#exit

I fer les comprovacions, principalment si tenim accés des de l’exterior. Per tant,
des del PC5 s’ha d’executar ping 68.54.32.26. Aquesta és la manera més habitual
de fer-ho, ja que així, a l’ordinador que s’ha de fer visible a l’exterior, sempre
correspon la mateixa adreça IP i així es pot identificar públicament.

Invers sobre NAT dinàmic

S’ha de configurar el NAT dinàmic, per tant, s’ha de crear una llista d’ordinadors
que tenen accés i el conjunt d’adreces públiques. Un cop es defineix la traducció
d’adreces és on indicarem el sentit d’aquesta, que és outside. Vegeu com quedaria
el codi:

1 Encaminador(config)#ip nat pool publiques 68.54.32.25 68.54.32.26 Netmask
255.0.0.0

2 Encaminador(config)#access−list 1 permit 192.168.0.111 0.0.0.255
3 Encaminador(config)#ip nat outside source list 1 pool publiques
4 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
5 Encaminador(config−if)#ip nat inside
6 Encaminador(config−if)#exit
7 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
8 Encaminador(config−if)#ip nat outside
9 Encaminador(config−if)#exit

Ara només manca comprovar des del PC5 que hi ha accés al servidor d’adreça
192.168.0.111.
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L’última milla (last mile) o
darrer quilòmetre és una

tecnologia de
telecomunicacions que
porta els senyals de la

xarxa troncal cap a l’usuari
final al llarg d’una distància
relativament curta, per això

el nom. També es coneix
com a infraestructura de

barri.

Invers sobre NAT sobrecarregat

S’ha de configurar el NAT sobrecarregat, per tant, s’ha de crear una llista
d’ordinadors que tenen accés i el conjunt d’adreces públiques. Un cop es defineix
la traducció d’adreces és on indicarem el sentit d’aquesta, que és outside. Vegeu
com quedaria el codi:

1 Encaminador(config)#ip nat pool publica 68.54.32.25 68.54.32.25 Netmask
255.0.0.0

2 Encaminador(config)#access−list 1 permit 192.168.0.111 0.0.0.255
3 Encaminador(config)#ip nat outside source list 1 pool publica overload
4 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
5 Encaminador(config−if)#ip nat inside
6 Encaminador(config−if)#exit
7 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
8 Encaminador(config−if)#ip nat outside
9 Encaminador(config−if)#exit

Ara només manca comprovar des del PC5 que hi ha accés al servidor d’adreça
192.168.0.111.

2.2 Xarxes d’accés

Les xarxes d’accés, de vegades bucle local o darrer quilòmetre, es denominen en
les xarxes de comunicació que uneixen les xarxes privades a les xarxes públiques,
concretament a Internet. En general, les xarxes d’accés acaben al lloc en què el
trànsit dels usuaris s’agrega o discrimina per ser dirigit mitjançant la xarxa de
transport a la seva destinació. No hi ha un sistema d’accés ideal, ja que cadascuna
serà la més apropiada segons el context: el context geogràfic, l’ús o el pressupost
entre d’altres.

Les xarxes d’accés es classifiquen en dos grups: xarxes amb fil i xarxes sense fil.

Les xarxes d’accés amb fil són les que usen un medi físic per connectar
l’usuari amb la xarxa del proveïdor.

Per a les xarxes amb fil hi ha diferents tecnologies, que es caracteritzen principal-
ment pel medi físic que es fa servir. A continuació s’explica detalladament:

1. Frame relay

2. XDSI (xarxa digital de serveis integrats) o ISDN (integrated services digital
network)

3. ADSL (asymmetric digital subscriber line o línia d’abonat digital asimètri-
ca)
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2.2.1 Frame relay

El protocol X.25 especifica l’accés a xarxes d’àrea estesa, és anterior a la frame
relay i té les característiques següents:

• Paquets de control de trucades (call control packets) que serveixen per
establir i alliberar circuits virtuals, els que són transportats en el mateix
canal i el mateix circuit virtual que els paquets de dades.

• La multiplexació dels circuits virtuals té lloc en la capa 3.

• Es fan controls d’error i de flux en la capa 2 i 3.

QoS (qualilty of service)

Terme definit l’any 1994 per la UIT (en anglès, ITU), inicialment establert per al món de la
telefonia i que en aplicar-lo al món de la xarxa d’ordinadors fa referència als mecanismes
implementats en el trànsit d’una xarxa per garantir una qualitat en el servei que s’ofereix.
Sobre aquesta qualitat es pot definir prioritat a aplicacions, usuaris o dades per garantir
un alt rendiment del flux de dades. La qualitat es defineix per un mínim d’informació
transmessa en un temps limitat.

Aquest protocol comporta un sobrecarregament considerable de la xarxa
(overhead). A cada transmissió d’un paquet a la xarxa, requereix l’intercanvi
d’una trama de dades i una trama de reconeixement. En els nodes intermedis
també es presenta aquesta càrrega de feina, ja que s’han de mantenir taules per
a cada circuit virtual relacionades amb l’administració del protocol, i contenen
informació associada als mecanismes de control de flux i control d’errors del
protocol X.25.

Tota aquesta sobrecàrrega es pot justificar quan hi ha moltes probabilitats d’error
sobre qualsevol dels enllaços de la xarxa, però deixa de ser justificable en les
xarxes modernes ja que fan servir mitjans de comunicació digital molt fiables.

Les xarxes d’avui dia fan servir tecnologies de transmissió digital sobre enllaços
de transmissió fiables d’alta qualitat (moltes vegades fibra òptica). Aquests
medis també permeten aconseguir altes taxes de dades. Per aquests motius, la
sobrecàrrega d’X.25 és innecessària i a més degrada l’efectivat d’ús de la xarxa,
ja que no s’aprofiten les altes taxes de dades disponibles.

Tot i que el disseny de la frame relay és similar a la tecnologia X.25, presenta
una sèrie de diferències, perquè aquesta última té una sèrie de limitacions i es vol
millorar. Les diferències principals són les següents:

• En la X.25 hi ha una limitació de la velocitat, no es poden assolir les altes
velocitats que ofereixen algunes línies degut a la sobrecàrrega provocada en
la xarxa deguda l’alt processament de l’estàndard X.25. En la frame relay
això no passa, ja que la gestió dels errors i la simplicitat del protocol fan que
l’amplada de banda es pugui aprofitar més.
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S’anomena streaming la
transmissió d’àudio i/o de

vídeo en temps real.

• L’X.25 no garanteix la qualitat del servei perquè no es pot preveure l’estat
de la xarxa i aleshores és impossible saber ni quant temps de trànsit tindrà
un paquet ni la velocitat mínima que tindrà una xarxa.

• Desaprofitament de l’alta amplada de banda en l’accés a la xarxa.
L’X.25 té una amplada de banda en accés a la xarxa que va d’1,2 kbps a
64 kbps. Els equips poden assolir una amplada de banda més gran, però
això provocaria una congestió en la part troncal de la xarxa. Augmentar
l’amplada de banda en la xarxa té un cost molt alt. La tecnologia frame
relay permet assolir una amplada de banda de 2 Mbps.

• L’X.25 presenta una limitació per a certes aplicacions, ja que no és una
tecnologia que permeti la connexió ràpida de LAN i això fa que no ofereixi
un bon resultat per a algunes aplicacions com ara les que fan streaming.

• Congestió en el trànsit de la xarxa provocat per compartir el mateix mitjà
per transmetre les dades i per oferir un control en aquestes. En canvi en la
frame relay per a la separació del trànsit de dades i d’errors elimina aquesta
congestió.

• L’X.25 té un control d’accessos complex a causa del mitjà físic.

La tecnologia frame relay especifica un protocol d’accés a la xarxa, que
només determina la interfície entre l’usuari i la xarxa. Sense detallar el
funciomanent intern de la xarxa. Aquest protocol és simple per reduir el
cost de les instal·lacions de la xarxa.

La simplificació del protocol consta de les decisions següents:

1. Separar la part de trànsit de dades d’usuari (pla d’usuari) del control d’errors
(pla de control). Se separen funcionalment les dues parts i s’implementen
en l’equip dos procediments diferents per tractar-les. El trànsit de dades en
la xarxa és responsabilitat del maquinari de l’ordinador, i el control d’errors,
del programari. Amb això s’aconsegueix més amplada de banda (ja que
s’ocupa al màxim el medi amb dades) i més flexibilitat.

2. Simplificacions en les funcionalitats del trànsit de dades. Es treballa en
l’àmbit de l’enllaç de dades i no en l’àmbit de la xarxa com l’estàndard
X.25, i s’eliminen algunes funcionalitats relacionades amb la gestió
dels errors com la retransmissió d’informació, l’emmagatzemament de
trames pendents de confirmar, el reinici de la transmissió, el compte de
retransmissió, etc.

Tot això fa que el processament de les trames per part dels ordinadors sigui un
treball més lleuger.
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Donades aquestes simplificacions es guanya una sèrie de prestacions que fan
que tingui èxit. Són la latència de la xarxa i la congestió dels commutadors,
i evitar l’acumulació de trames. Això permet adquirir amplades de banda de
fins a 4 Mbps.

El funcionament de la tecnologia frame relay es caracteritza pel següent:

1. Està orientat a la connexió.

2. No és fiable, a causa de la simplificació de la tecnologia, però garanteix un
mínim d’amplada de banda o sigui un mínim de qualitat a l’usuari final.

3. Ofereix dos tipus de connexió: CPV o circuit virtual permanent (en anglès,
PVC o permanent virtual circuit ), o CVC o circuit virtual commutat(en
anglès, SVC o switched virtual circuit).

Transmissió de dades

Per entendre com transmet de dades és bastant útil que us fixeu en el format de la
trama. El podeu veure en la figura 2.7. Sobre aquest es pot destacar que no hi ha
camp de control. Això implica el següent:

• Hi ha un únic tipus de trama, a diferència de l’X.25, en què hi ha les trames
de dades, de control i de confirmació.

• Una connexió només pot transportar dades d’usuari.

• No és possible controlar ni els fluxos ni els errors, no hi ha número de
sequència.

Figura 2.7. Paquet de dades de Frame Relay

La trama en què s’encapsulen les dades de l’usuari té els camps següents:

• Flag, que sempre té el valor 01111110 i que serveix per delimitar les trames.

• CRC, també conegut com a FCS (frame checked sequence), que és un
nombre que permet comprovar mitjançant l’algoritme CRC si les dades
contenen algun error degut a la transmissió, si això passa es descarta la
trama.

• Dades, camp en què va la informació que l’usuari vol transmetre.
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El camp d’adreça permet contenir dades relacionades amb la connexió. Vegeu el
format de l’adreça en la figura 2.8. Està compost pels camps següents:

• DLCI. Identifica la connexió lògica i això permet que múltiples conexiones
lògiques FR siguin multiplexades sobre un únic canal. Només té significat
local: cada extrem de la connexió lògica assigna el seu propi DLCI del
magatzem local no utilizat, i la xarxa s’encarrega de fer la correspondència.

• FECN, BECN, DE. Aquests bits s’usen per controlar la congestió de la
xarxa.

• EA. Determina la longitut del camp Address.

Figura 2.8. Camp d’adreça del paquet de dades

Configuració d’un encaminador

Per poder treballar amb una connexió frame relay, heu de configurar l’encamina-
dor perquè es comuniqui amb el commutador frame relay, que correspon al pro-
veïdor de xarxa d’àrea estesa. La configuració correspondrà a una sèrie d’ordres
sobre l’encaminador perquè la interfície es pugui comunicar correctament amb el
commutador frame relay.

L’ordre encapsulation frame-relay s’executa des del mode interfície i
capacita la interfície per dur a terme la comunicació amb el commutador
frame relay. L’ordre no encapsulation frame-relay deshabilita una
interfície per usar la comunicació frame relay.

Un cop configurada l’encapsulació, entra en joc un protocol especial anomenat
LMI (link management interface o gestió de l’enllaç de la interfície), que permet
estendre les funcionalitats de la connexió frame relay per permetre l’accés a
informació en núvol, per exemple, saber quin DLCI hi ha disponible per a un
client particular. Haureu de seleccionar quin tipus de senyal usareu en el gestor.
Aquest pot ser:

• ansi, adequat si en la xarxa frame relay s’usen circuits virtuals permanents.

• cisco, definit per la mateixa empresa CISCO.

• q9333a, adequat si en la xarxa frame relay s’usen circuits virtuals commu-
tats.
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L’ordre frame-relay lmi-type {ansi|cisco|q933a} permet seleccionar quin
tipus de gestor per al protocol LMI usarà l’encaminador.

Vegeu un exemple de com resultaria tota la seqüència d’ordres de la configuració:

1 Encaminador# interface serial 1/0
2 Encaminador(config−if)# encapsulation frame−relay
3 Encaminador(config−if)# frame−relay lmi−type ansi

Amb aquestes ordres l’encaminador ja es pot comunicar correctament amb una
xarxa frame relay. També hi ha una sèrie d’ordres que permeten comprovar el
funcionament d’aquesta comunicació.

L’ordre show frame-relay lmi permet comprovar quin és el format del senyal
que usa el gestor LMI.

També es pot comprovar amb ordres quina és la correspondència entre la interfície
connectada a la xarxa frame relay i el número identificador del circuit virtual, i
també saber quin és el rendiment d’aquest circuit virtual.

L’ordre show frame-relay map ens permet comprovar quin és el DLCI
que correspon a la interfície. I amb l’ordre show frame-relay pvc podem
comprovar les estadístiques d’ús del circuit virtual de la xarxa frame relay.

2.2.2 XDSI

Inicialment, l’accés a Internet es fa mitjançant la xarxa tradicional de telefonia,
i es du a terme amb la instal·lació d’un mòdem analògic als ordinadors. Aquest
accés permet assolir una amplada de banda màxima de 56 kbps. Per augmentar
aquesta amplada de banda es dissenya una nova tecnologia que permet realitzar
la comunicació de manera totalment digital sense haver de passar per una xarxa
analògica. D’aquesta manera es poden assolir fins a prop de 128 kbps.

L’XDSI (xarxa digital de serveis integrats), també coneguda amb el terme
anglès ISDN (integrated services digital network), és una xarxa que ofereix
una connexió d’ordinador a ordinador de manera digital.

S’anomena servei integrat perquè usa les mateixes instal·lacions que hi ha per a
altres serveis com el tèlex, el fax, la telefonia, etc., però transmetent el senyal de
manera digital i per això s’anomena digital; fins i tot integra el senyal analògic
com a digital, ja que du a terme una transformació analògica-digital.

La modulació PCM (pulse
code modulation o
modulació en impulsos
codificats) permet
transformar un senyal
analògic en un de digital.
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La introducció d’aquesta interfície d’accés a xarxes d’àrea estesa preveu una sèrie
d’avantatges respecte a la xarxa de telefonia tradicional que són:

• Velocitat. Augmenta respecte a les xarxes telefòniques tradicionals, mit-
jançant la transmissió de senyals analògics és d’uns 56 kbps. En XDSI es
poden assolir 128 kbps. Degut al fet que hi ha múltiples canals, que poden
operar simultàniament, usant la mateixa connexió telefònica i al fet que en
usar la tansmissió digital s’estalvien el pas de transformació de senyal digital
(en l’ordinador) en analògic (senyal que és transmet per la línia telefònica).

• Múltiple connexió de dispositius en una mateixa línia. En la de xarxa de
telefonia tradicional és necessari una línia per a cada dispositiu que volem
connectar a Internet.

• Senyal digital. En usar aquest senyal en comptes de l’analògic, fa que
l’establiment de connexió sigui més ràpid, ja que en aquest cas s’usa un
canal independent per estalviar la comunicació.

• Múltiples serveis oferts. Ofereix transmissió de dades, tèlex, videoconfe-
rències, connexió a Internet.

Arquitectura

Telèfon ISDN Imatge de
Benedikt.Seidl (Wikimedia

Commons)

Si un usuari vol usar XDSI ha d’instal·lar un dispositiu que n’hi permeti l’accés
(l’equivalent a usar un mòdem per usar la xarxa de telefonia per accedir a Internet).
En usar aquesta xarxa l’usuari s’ha de comprar uns nous dispositius ja fabricats
per a aquest tipus de xarxa o comprar uns adaptadors que li permetran usar els
dispositius analògics en aquesta nova xarxa. Els adaptadors permetran transformar
el senyal analògic en digital. Un exemple d’aquests nous dispositius són els
telèfons que funcionen de manera totalment digital i que són coneguts com a
telèfons XDSI(ISDN telephone).

Quan un usuari contracta un servei XDSI la companyia de telecomunicacions
instal·la un dispositiu NT1 (Network termination 1 o terminació de xarxa 1).
Vegeu-ne una imatge en la figura 2.9, al local de l’usuari. Aquest dispositiu inclou
funcions que es poden considerar pertanyents a la capa física, és a dir, les funcions
associades amb l’XDSI elèctrica i terminacions físiques en els locals dels usuaris.
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Figura 2.9. Dispositiu NT1

Imatge de Benedikt.Seidl (Wikimedia Commons)

Aquest dispositiu NT1 es connecta amb la centraleta digital de la companyia de
telecomunicacions i la xarxa domèstica. D’aquest dispositiu és d’on sorgeixen els
enllaços a les preses de paret i d’aquesta presa és poden connectar els terminals
XDSI (telèfons, ordinadors). Com a màxim es poden connectar vuit dispositius
a la vegada. Vegeu un esquema de xarxa XDSI en la figura 2.10. Si un usuari,
però, no es pogués instal·lar els nous dispositius XDSI s’hauria d’instal·lar un TA
(terminal adapter o adaptador de terminal), que permet la connexió dels equips
terminals a la XDSI.

Els cables que connecten l’NT1 a les preses de paret són uns cables de parell
trenats, i els cables que connecten els dispositius a aquestes preses són cables de
vuit fils, semblants a l’RJ-45 però més petits.

En una connexió de la xarxa local a l’XDSI hi ha quatre punts de referència:

1. U és la connexió entre la centraleta local XDSI de la companyia de
telecomunicacions i l’NT1. Pot ser un cable de coure de dos fils o de fibra
òptica.

2. T és la connexió bàsica d’XDSI, i suporta la connexió simultània de fins a
vuit dispositius XDSI. És el cable que uneix l’NT1 amb les preses de paret.

3. S és on es connecten els terminals XDSI.
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Figura 2.10. Esquema de XDSI

Quan es va definir l’estàndard XDSI es va decidir que es compondria de
diferents canals independents, un per a cada tipus d’informació que transita
per la xarxa.

Aquests canals no són físics, ja que usen el mateix però hi multiplexen aquests
diferents canals lògics. D’aquests canals n’hi ha de diferents tipus:

• Canal A. És un canal analògic per a transmetre la veu.

• Canal B. És el canal bàsic d’usuari. És digital i s’usa per a transmetre veu
o dades, en general per a transportar la informació generada pel terminal de
l’usuari. Té una amplada de banda de 64 kbps. Pot suportar diferents tipus
de connexions: la commutació de circuits (en què s’estableix una connexió
amb un altre usuari de la xarxa), la commutació de paquets (l’usuari es
connecta a un node de la xarxa i s’intercanvia les dades amb un altre usuari
de la xarxa per X.25 o frame relay) i la permanent (equivalent a una línia
fixa, no cal establir cap connexió perquè sempre està connectat amb un altre
usuari).

• Canal C. És el canal digital de 8 kbps a 16 kbps.

• Canal D. És un canal de 16 kbps. Habitualment s’usa per a transmetre la
senyalització de control de les dades que circulen pel canal B.

• Canal H. És un canal dedicat per on transita informació de l’usuari a
altes velocitats superiors a 64 Kbps. Hi ha diversos canals d’aquest tipus i
normalment també s’especifiquen com a múltiples del canal bàsic (el canal
B). Vegeu diversos tipus de canals H en la taula 2.10.

Taula 2.10. Canals H i amplades de banda associades

Canal Amplada de banda Equivalent canal B

H0 384 kbps 6

H10 1427 kbps 23

H11 1536 kbps 24

H12 1920 kbps 30
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Un usuari pot contractar diferents canals segons les seves necessitats de velocitat
i capacitat de transmissió. Lògicament, com més prestacions necessiti, més alt en
serà el cost. Però no pot contractar una combinació a la mida dels canals, ja que
l’estàndard defineix dos nivells de serveis, que són:

• Accés bàsic. Consisteix en dos canals B (per a les dades) i un canal D (per
al control). Anomenat també BRI (basic rate interface o interfície de taxa
bàsica). Inicialment, en aquest accés es pot usar un canal B per a la veu i
un altre per a les dades, però per a augmentar l’amplada de banda fins a 128
kbps es pot configurar el mòdem XDSI perquè usi els dos per a dades. Quan
aquest detecta una trucada de veu aleshores es passa a treballar només amb
un canal B.

• Accés primari. Són vint-i-tres o trenta canals B més un de D. Per tant, s’usa
el canal H10 o H12. Aquest tipus de servei també és conegut com a PRI
(primary rate interface o interfície de taxa primària). Quan són vint-i-tres
canals és conegut com a accés T1 i és un estàndard per als Estats Units i el
Canada, en canvi quan són trenta canals és conegut com a accés E1 i és un
estàndard europeu.

2.2.3 ADSL

Per donar una amplada de banda correcta a l’usuari final s’han dissenyat diferents
tecnologies. Una família d’aquestes tecnologies és la DSL (digital subscriber
line o línia d’abonat digital), que tenen en comú l’ús de la infraestructura de les
línies telefòniques, els cables de parell trenat, per a assolir transmissions de més
velocitat usant freqüències no usades quan es fan trucades de veu. Per tant, tenen
el gran avantatge de no haver de crear tota una infraestructura i, per tant, faciliten
la instal·lació i la implantació d’aquesta.

La família de tecnologies DSL (vegeu les diferents famílies en la taula 2.11) conté
una sèrie de tecnologies totes elles identificades pel terme XDSL i que s’originen
en la necessitat de millorar les prestacions (amplada de banda) de la línia telefònica
que usa el mitjà de parell trenat de coure.

xDSL

Amb aquest terme es fa
referència a totes les tecnologies
que proveeixen d’una connexió
digital sobre la línia telefònica.
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Taula 2.11. Família de tecnologies DSL

Tecnologia Abast Amplada de banda en
baixada

Amplada de banda en
pujada

ADSL 4 km 12 Mbps 1,8 Mbps

ADSL2 4,3 km 12 Mbps 3,5 Mbps

ADSL2+ 1,5 km 24 Mbps 3,3 Mbps

IDSL 6 km 0,128 Mps 0,128 Mbps

SDSL 3,3 km 1,544 Mbps 1,544 Mbps

HDSL 4 km 1,544 Mbps 1,544 Mbps

VDSL 1 km 26 Mbps 3 Mbps

Dades obtingudes de diverses fonts (maig de 2012)

La més usada i present en les connexions per a usuaris finals és l’ADSL, perquè
el seu disseny és el que s’adequa millor a les necessitats dels usuaris finals, ja que
transmet les dades asimètricament perquè té més amplada de dades pel canal de
baixada que pel de pujada. I, normalment, en treballar a Internet, l’usuari sempre
rep més dades de les que envia.

L’ADSL és una tecnologia de transmissió de dades de manera asimètrica
amb una gran amplada de banda. Usa la línia telefònica convencional i
proporciona un circuit digital dedicat des del mòdem de l’usuari fins a l’ISP
(Internet service provider o proveïdor d’Internet).

Com que el mitjà que usa és la línia telefònica convencional, ha de transmetre
dades de manera digital, però al mateix temps ha de proporcionar un canal separat
per a les trucades de veu de manera analògica. Això ho aconsegueix usant
modulacions diferents per a les dades i per a la veu. Aquestes últimes treballen
en les freqüències telefòniques de 300 Hz a 3.400 Hz i per a les dades operen de
24 kHz a 1.104 kHz. Això fa possible la coexistència d’aquests dos canals. De
fet, es creen tres canals de comunicació: dos per a dades (un per a cada sentit de
pujada i de baixada) i per a la telefonia tradicional. Vegeu en la figura 2.11 una
representació d’aquests tres canals en el mitjà.

Figura 2.11. Canals ADSL
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Arquitectura

Una xarxa ADSL està formada per diferents dispositius, que són els que s’expli-
quen en detall:

1. El mòdem ADSL s’instal·la al domicili de l’usuari. És responsabilitat
seva proveir d’una interfície d’accés als dispositius de l’usuari (normalment
és Ethernet o USB), que funcioni com un pont (bridge) commutant trames en
l’enllaç o com a encaminador treballant en l’àmbit de la xarxa i poder dur a
terme encaminaments, i convertir la informació digital de la xarxa per a poder-la
enviar per la xarxa telefònica. Vegeu una imatge d’un mòdem ADSL en la següent
imatge.

Figura 2.12. Mòdem ADSL: model Linksys AM300.

Imatge de Feureau (Wikimedia Commons)

2. El filtre ADSL és, realment, dos filtres: l’un passa baix i l’altre passa alt.
Permet separar els senyals de baixa freqüència dels d’alta freqüència, per tant,
separa les dades de la veu. La veu s’envia al telèfon de l’usuari i les dades al
mòdem. Aquests filtres també s’anomenen separador (splitter). Vegeu una imatge
d’un filtre ADSL en la següent imatge.

Figura 2.13. Filtre ADSL
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3. El multiplexor, anomenat DSLAM (digital subscriber line access multiplexer
o multiplexor d’accés de línia d’abonat digital), s’instal·la a la central de telefonia
amb la funció principal de modular la informació digital per a així poder-la
transmetre pel cable telefònic fins a l’usuari. Vegeu una imatge del multiplexor
en la següent imatge.

Figura 2.14. Multiplexor DSLAM.

Imatge de Zuse (Wikimedia Commons)

Tots aquests elements formen el circuit ADSL. Vegeu les interrelacions i dispo-
sicions dels elements en la figura 2.15. La relació entre ells es fa de la manera
següent:

• El mòdem ADSL es connecta al filtre.

• El telèfon també es connecta al filtre, així el filtre rep el senyal de dades i de
veu d’entrada, però com a sortida té un únic senyal que conté els dos junts.

• La sortida del filtre es connecta a la línia telefònica convencional, l’extrem
d’aquesta es connecta a la central.

• L’extrem de la línia telefònica es connecta a la central, concretament al tauler
vertical de l’MDF (main distribuiton frame o repartidor d’entrada).

• La connexió del tauler central es connecta al DSLAM, que rep el senyal
conjunt i en separa la veu i les dades.

• El DSLAM es connecta de nou al tauler MDF i envia el senyal de veu perquè
sigui dirigit a la central telefònica, per la seva sortida envia el senyal de
dades cap a la xarxa d’accés perquè s’encaminin per la xarxa les dades fins
la seva destinació.
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Figura 2.15. Circuit ADSL

Protocols usats

Aquestes xarxes poden usar diferents protocols de transmissió ATM (asynchro-
nous transfer mode o mode de transferència asíncrona) o TCP/IP.

L’arquitectura ATM defineix una sèrie de protocols que permet implementar ser-
veis que requereixen una gran amplada de banda, per exemple videoconferències
o transmissió de vídeo en directe (video streaming). Quan s’usa aquesta sèrie
de protocols, en usar la xarxa telefònica per a transmetre la informació físicament
s’usa una versió adaptada del protocol PPP (point to point protocol o protocol punt
a punt), que és el PPPoA (point to point protocol over ATM o protocol punt a punt
sobre ATM), que empaqueta els missatges del protocol PPP sobre els protocols
ATM, usats per la xarxa ADSL.

Avantatges i inconvenients

Aquesta tecnologia té diversos avantatges i inconvenients que fan que el seu ús
sigui més adequat en segons quines circumstàncies i sobretot com una mesura
temporal, ja que va sorgir per a aprofitar la infraestructura que ja hi havia de la
xarxa telefònica.

Entre el conjunt d’elements favorables hi ha, sobretot en el moment en què va
sorgir:

1. Ús simultani de la xarxa per a transmetre dades (digital) i del telèfon
(analògic).

2. Aparició d’una nova tarifació per a l’usuari que és la tarifa plana, la
qual cosa li permet pagar un fix independentment de la quantitat d’hores
o d’informació transmesa.

3. Amplada de banda dedicada, ja que la connexió de la xarxa amb l’usuari
no és compartida.

4. Alta velocitat, comparat amb les tecnologies que hi havia en el moment de
l’aparició (mòdem).

5. Sempre connectat: no cal establir connexió amb la xarxa.

ATM

Aquesta tecnologia aprofita al
màxim les possibilitats del mitjà
de transmissió. La transmissió
de la informació es fa amb
paquets curts de longitud
constant i encaminats
individualment usant canals
virtuals i trajectes virtuals.
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6. Seguretat, gràcies a no compartir el mitjà i a usar tècniques de xifratge.

7. Baixa inversió: en aprofitar la xarxa telefònica no cal fer una gran inversió
per a contractar-la o instal·lar-la.

Però també apareixen una sèrie de problemes, com són:

1. L’abast de la xarxa, ja que pot cobrir fins a 6 kms.

2. El fet que no totes les centrals estiguin digitalitzades, que provoca l’enca-
riment de la instal·lació (en el moment de l’aparició, no totes les centrals
estaven digitalitzades, la qual cosa provocava que aquesta tecnologia no es
pogués oferir a tothom).

3. La capacitat de transmissió és molt inferior a altres tecnologies com, per
exemple, el cable.

2.3 Xarxa d’accés sense fil

Les xarxes d’accés també poden usar mitjans sense fil, transmetent les ones
electromagnètiques per l’aire. Aquesta tecnologia evoluciona contínuament per
a assolir les mateixes prestacions que les xarxes sense fil i perquè el percentatge
d’ús d’aquestes creix contínuament.

Les xarxes d’accés sense fil són les que no usen mitjans físics per a
connectar la xarxa privada a Internet.

Es troben diversos tipus de xarxes d’accés sense fil. Es parla en detall de les
següents:

1. Wi-Fi i WiMAX

2. UMTS

3. HSDPA

Heu de tenir en compte que les dues darreres estan dissenyades per a l’accés a
Internet des dels telèfons mòbils.

2.3.1 Wi-Fi i WiMAX

Aquestes dues tecnologies són una gran alternativa per a donar accés a Internet
mitjançant una xarxa d’accés sense fils. Sobretot és una bona alternativa en
situacions en què no és possible o no és rendible usar xarxes amb fils, com en
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zones rurals que poden presentar dificultats per a fer-hi arribar la xarxa amb fils
o quan els costos que presenta per a l’usuari no són rendibles, ja que poden ser
zones amb una densitat de població baixa.

La tecnologia Wi-Fi està formada per xarxes d’ús domèstic, i la tecnologia
WiMAX està formada per xarxes sense fils fixes, xarxes en bandes d’ús comú.
A continuació vegeu en detall cada tecnologia.

Wi-Fi

Una xarxa Wi-Fi és una xarxa de comunicacions sense fils, permet connectar
servidors, ordinadors, impressores, etc. i el seu abast és local. No hi ha cap
característica que la diferenciï de les LAN amb fil, tan sols que s’usa l’aire com a
mitjà de transmissió.

S’anomena Wi-Fi una xarxa local sense fils, reglemantada per la família dels
estàndards IEEE 802.11

Els components bàsics d’una xarxa Wi-Fi són:

• AP (access point o punt d’accés) és el punt que uneix les xarxes amb fils
amb la Wi-Fi. També pot actuar com a repetidor i és quan s’usa per a unir
diverses zones que cobreix una mateixa Wi-Fi. Repeteix el senyal perquè
es cobreixin totes les zones (també conegudes com a cel·les).

• Antenes que estan connectades al punt d’accés i s’usen per a transmetre per
l’aire el senyal en forma d’ones electromagnètiques.

• Terminal Wi-Fi, que s’instal·la al dispositiu de l’usuari (us el podeu trobar
integrat). Que permet establir la connexió del dispositiu amb el punt d’accés
i treballar amb la Wi-Fi.

Vegeu com és un punt d’accés i les antenes en la figura 2.16.

En les xarxes Wi-Fi podem trobar dues topologies, segons la presència del punt
d’accés o no. Aquestes són:

1. Xarxa sense infraestructura. No usa cap punt d’accés, també és coneguda
com a xarxa ad hoc. Tots els dispositius de la xarxa Wi-Fi estableixen
la connexió directament amb els altres utilitzant els senyals de ràdio. Un
exemple d’aquesta és la que podeu establir entre el vostre ordinador i una
impressora sense usar fils.

2. Xarxa amb infraestructura. Aquesta usa els punts d’accés i és més eficient
que l’anterior, ja que es gestiona i transporta cada paquet d’informació a
la seva destinació. Es millora en la velocitat de la xarxa. Per a fer-ho
es configuren automàticament les targetes dels ordinadors perquè usin el
mateix canal de ràdio que el punt d’accés més proper.
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IEEE

L’IEEE (Institute of Electrical
and Electronic Engineers o

Institut d’Enginyers Elèctrics i
Electrònics) és un organisme que

s’encarrega de l’elaboració
d’estàndards, per exemple,

l’Ethernet. És el responsable de
l’elaboració de la família

d’estàndards 802.11.

Figura 2.16. Punt d’accés

Imatge de Dillard421 (Wikimedia Commons)

Les xarxes Wi-Fi estan regides per la familia d’estàndards 802.11. Els estàndars
que s’han anat el·laborant tenen les característiques següents:

• 802.11 és l’original i defineix el protocol CSMA/CA com a mètode d’accés
a la xarxa. Això és per a millorar la qualitat del trànsit de la xarxa sota unes
condicions ambientals diverses. Actualment està en desús.

• 802.11a treballa en la banda espectral de 5 GHz, ja que la de 2,4 GHz s’usa
molt i això provoca interferències. Però usar els 5 GHz limita a que només
es pugui treballar amb equips que estiguin en la mateixa línia de vista, o
sigui que no hi hagi cap obstacle. Per tant, requereix més punts d’accés.

• 802.11b és el primer estàndard que té acceptació en el mercat i s’usa.

• 802.11g és l’estàndard més usat actualment, l’any 2012, en les xarxes Wi-Fi
presents en el mercat.

• 802.11n es pot equiparar per característiques amb les xarxes FastEthernet
amb fils. Actualment, any 2012, és el més innovador i la gran novetat és que
es basa en la tecnologia MIMO (multiple input multiple output o múltiple
entrada múltiple sortida), que consisteix a enviar el senyal a dues o més
antenes, i després es recull. Això provoca un augment significatiu en el
rendiment de la xarxa, ja que s’incrementa la taxa de transferència i es
redueixen els errors. Per tant, augmenta l’eficiència espectral del sistema
de comunicació sense fils.

Vegeu en la taula 2.12 les característiques principals dels diferents estàndards i
com han evolucionat.
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Taula 2.12. Característiques principals dels estàndards de la família 802.11.

Estàndard Any Freqüència Taxa de
transferència
(típica)

Taxa de
transferència
(màxima)

Abast

802.11 1997 2,4GHz 1 Mbps 2 Mbps

802.11a 1999 5 GHz 25 Mbps 54 Mbps 30 m

802.11b 1999 2,4GHz 6,5 Mbps 11 Mbps 30 m

802.11g 2003 2,4 GHz 25 Mbps 54 Mbps 30 m

802.11n 2008 5 GHz 200 Mbps 540 Mbps 50 m

Tot i això, aquesta família d’estàndards té una sèrie de mancances, les més
importants són:

• Abast. L’abast teòric depèn de la ubicació i la presència d’obstacles entre el
punt d’accés i l’ordinador, i també de les condicions ambientals i possibles
interferències. En els interiors, les parets fan disminuir l’abast final.

• Amplada de banda. El fet d’usar el protocol d’accés CSMA/CA i els
possibles errors que es poden produir per les interferències o obstacles fan
que l’amplada de banda real sigui inferior a la que fixa l’estàndard.

WiMAX

Fruit de la necessitat de dotar d’aplicacions més professionals i usar arquitectu-
res de xarxes d’àrea estesa sense fil sorgeixen les xarxes WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access o Interoperabilitat Mundial per a Accés per
Microones). Amb aquestes xarxes es pot donar servei a una àrea més extensa i a
molts usuaris.

Aquesta xarxa també és una xarxa sense fil amb accés de banda ampla a
Internet. Aquesta tecnologia ens donarà una cobertura mitjana de 50 km i
taxes de transferència de fins a 124 Mbps.

Aquesta tecnologia s’usa per a crear xarxes de transmissió de dades sense fils a una
àrea estesa, de gran abast, que normalment correspondria a una àrea metropolitana,
i és capaç de suportar una gran varietat de serveis de banda ampla.

Aquestes xarxes es basen en el protocol IEEE 802.16, i es caracteritzen pel
següent:

• Una àrea de cobertura per a l’estació d’entre 500 m i 50 km (depèn del servei
que s’ofereixi).

• Fan compatible la qualitat del servei i la seguretat.

• Permeten que els terminals es puguin connectar a diverses amplades de
banda.

WiMAX Forum

Entitat sense ànim de lucre en
què els membres decideixen els
passos següents de la tecnologia
WiMAX. El seu objectiu
principal és intentar crear una
plataforma de consens global i
també defineix les certificacions
WiMAX.
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La freqüència de 2,3 GHz
no està disponible a

Espanya, i la de 2,5 Ghz es
fa servir a la majoria dels
païssos europeus, per a

desenvolupar tecnologia 4G

• La qualitat de servei (Qos).

• La seguretat en les comunicacions respecte a l’accés al mitjà.

Aquestes característiques permeten que s’utilitzi per a molts serveis més enllà de
donar accés a Internet de banda ampla, per exemple veu IP i videoconferències.
Estan dissenyades per a proporcionar bones oportunitats per a negocis o per a fer
aplicacions, per a les empreses operadores i els usuaris, depenent de l’entorn en
què s’apliquin: empresarial, domèstic, de serveis públics, etc.

Una xarxa WiMAX està formada per diversos equipaments, ja que les prestacions
d’aquestes xarxes són més complexes en dimensions que els equipaments d’una
xarxa Wi-Fi i també tenen un cost més elevat. Els equipaments són:

• Estació base. És l’equivalent al punt d’accés de les xarxes Wi-Fi, però per
aspecte i preu us pot recordar a les estacions de telefonia mòbil. És respon-
sable proporcionar conectivitat als receptors de WiMAX, proporciona els
mecanismes de control i gestió dels equips connectats a la xarxa. Vegeu
una mostra d’estació base en la figura 2.17.

• Antenes. Són uns dispositius independents de la resta dels equips. Servei-
xen per a donar cobertura a tota la zona geogràfica per cobrir i està orientada
cap a l’estació base. Vegeu una mostra d’antena en la figura 18.

• Receptor del dispositiu. Aquest receptor és el responsable d’establir la
connexió entre els dispositius de l’usuari i l’estació base, així el dispositiu
pot usar la xarxa. Aquests receptors també s’anomenen CPE (customer
premises equipment o equip del client).

Hi ha diferents tipus de WiMAX:

• WiMAX fix. Treballa en les bandes de freqüència de 3,5 GHz (ús privatiu)
i 5,8 GHz. Generalment disposa d’una capacitat per usuari entre 512 kbps i
4 Mbps, i un radi de cobertura de fins a 50 km, i usa punts d’accés fixos d’alt
rendiment. S’utilitza habitualment per a donar serveis de telefonia (POTS)
i Internet de banda ampla als usuaris. Aquest tipus de WiMAX està definit
en el subestàndard 802.16-2004.

• WiMAX mòbil. És una evolució de l’anterior. Serveix per a donar
serveis de banda ampla mòbil i proporcionar la gestió de mobilitat. Utilitza
les bandes de freqüències de 2,3 GHz, 2,5 GHz i 3,5 GHz. Presenta
amplades de banda i àrees de cobertura inferiors respecte a les disponibles
per als terminals fixos. A més permet a l’usuari accedir-hi mentre està en
moviment, amb velocitats de fins a 150 km/h. Aquest tipus de WiMAX està
definit en el subestàndard 802.16e.
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Figura 2.17. Estació base d’una xarxa WiMAX

Imatge de Stalinas (Wikimedia Commons)

Comparació

És important destacar que encara que Wi-Fi i WiMAX són tecnologies que s’han
dissenyat per a ser aplicades en situacions diferents, el cert és que també es
poden utilitzar de manera complementària. I per això la majoria d’operadores que
ofereixen WiMAX proporcionen l’opció d’usar una xarxa Wi-Fi dins d’una llar o
oficina perquè els dispositius de la xarxa local es connectin a Internet. D’aquesta
manera l’usuari col·loca el receptor WiMAX a l’àrea física que tingui millor
connectivitat, cobertura.

Però a banda que puguin ser complementàries i que la situació per a la qual es van
dissenyar sigui diferent, hi ha una sèrie de diferències importants entre elles. Es
poden destacar les següents:
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UIT

La UIT o Unió Internacional de
Telecomunicacions (en anglès,

ITU o International
Telecommunications Union) és
una organització que pertany a

les Nacions Unides responsable
de les tecnologies de la

informació i comunicació a
escala mundial. Al final del

segle XX inicia el projecte que
acaba definint la tecnologia

UMTS i el seu ús comercial a
partir de l’any 2003.

• L’abast, ja que WiMAX és d’una xarxa d’àrea estesa, perquè l’espectre
que fa servir permet cobrir una gran quantitat de quilòmetres. Al contrari
de la xarxa Wi-Fi, ja que l’espectre que fa servir permet cobrir una xarxa
local.

• L’ús de la xarxa Wi-Fi per l’usuari final és més comú. Perquè és fàcil
d’instal·lar i per la presència en el mercat.

• L’orientació del protocol és diferent, ja que en la Wi-Fi s’executa el
CSMA/CA, diferents estacions usant el mateix mitjà per a comunicar-se,
i la WiMAX orientada a connexió.

• Els mecanismes de servei són diferents en la qualitat. Mentre que la
WiMAX utilitza un mecanisme basat en les connexions que s’estableixen
entre l’estació base i el dispositiu de l’usuari, la Wi-Fi utilitza afirmació
d’accés, la qual cosa pot arribar a interrompre la connexió, d’acord amb el
rendiment que ofereixi la xarxa utilitzada.

• La mateixa definició de comunicació d’usuari, ja que la defineixen els dos
estàndards de cada xarxa. Ja que defineixen els conceptes de P2P (peer-
to-peer o d’igual a igual) i xarxes ad hoc, la qual cosa permet que hi hagi
aquesta connexió pel punt d’accés o l’estació base.

• Ecònomiques. En aquest punt són diferents perquè la instal·lació d’una
xarxa WiMAX és més cara que la instal·lació d’una Wi-Fi, ja que els
equipaments són més complexos.

El futur de la Wi-Fi

El món de la tecnologia avança ràpidament, i el progrés de les xarxes Wi-Fi
també. Al final de l’any 2012 ha d’aparèixer un nou estàndar sense fil, el 802.11ac.
Aquest nou estàndar permet transferir documents fins a 1,3 Gbps, més ràpid que
la connexió gigabitEthernet dels encaminadors. Aquest estàndard proporcionarà
un alt rendiment a les xarxes Wi-Fi per a usar la banda de 5 GHz). Teòricament
permetrà un rendiment d’almenys 1 Gbps i un rendiment màxim d’almenys 500
Mbps (500 megabits per segon) quan treballi com un sol enllaç. Hi ha companyies
que ja han llançat els primers xips amb aquest estàndard, per exemple l’empresa
Quantenna en va llançar un al final de l’any 2011 i la companyia Broadcom va
anunciar els seus primers al principi de l’any 2012.

2.3.2 UMTS

Al final dels anys vuitanta i el principi de la dècada posterior apareixen els
telèfons mòbils i els acompanyen una sèrie d’estàndards que especifiquen la
tecnologia que usen. Els primers mòbils es van anomenar de primera generació.
Aquesta presentava una sèrie de problemes que els feien inviables econòmicament
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i sobresortia la baixa capacitat, a més a més a cada país usaven el seu propi
estàndard, la qual cosa impossibilitava l’ús del telèfon fora del país. (roaming).

Aquest darrer problema va motivar l’aparició de la segona generació, coneguda
com a GSM (global system for mobile communications o sistema global per
a comunicacions mòbils). Aquest estàndard va unificar les comunicacions al
continent europeu, però en altres continents usaven altres bandes de freqüència
per a establir comunicacions per telèfon mòbil. És un estàndard dissenyat per a
establir comunicacions de veu, i té una capacitat molt baixa a l’hora de transmetre
dades. La tercera generació de mòbils, també coneguda com a UMTS, neix de
les necessitats d’usar un mateix mòbil a qualsevol part del món i de connectar-se
a Internet des del telèfon mòbil.

UMTS (universal mobile telecommunications system o sistema de
telecomunicacions mòbils universals) és la tecnologia usada pels dispositius
mòbils de tercera generació, per això també es coneguda com a 3G.

Presenta moltes diferències respecte a les generacions anteriors, ja que es va
dissenyar per a la transmissió de dades i per a crear una tecnologia estàndard que
s’utilitzés arreu del món, mentre que en les anteriors l’objectiu era la transmissió
de veu i s’usaven bandes diferents en zones diferents del món.

La seva implantació provoca l’ús dels dispositius mòbils per a accedir a Internet i
fa que cada cop sigui més difícil distingir entre la xarxa mòbil i la fixa, ja que l’ús
que se’n fa és similar.

L’aparició de la tecnologia UMTS provoca un salt qualitatiu en la comunicació
mòbil. Podeu veure representada aquesta millora en les característiques següents:

• serveis multimèdia

• connexions múltiples, simultànies i flexibles

• itinerància mundial

• modalitat terrestre i per satèl·lit

• commutació per circuits i paquets

• qualitat de servei variable

• ús eficient de l’espectre de banda

• Internet al mòbil

• videotrucada

Arquitectura

Com en totes les xarxes, en les xarxes mòbils es poden diferenciar dues parts: la
xarxa d’accés i la xarxa troncal. La xarxa mòbil també es coneix com a PLMN
(public land mobile network o xarxa pública terrestre mòbil).

Els telèfons tribanda
permetien l’ús del mòbil en
tres bandes de freqüència
diferent, per tant eren els
únics que es podien usar en
diferents continents.

En el darrer trimestre, el
31% de les connexions a
Internet a Espanya s’han fet
mitjançant la tecnologia 3G
o 3’5G (consulta feta el
març del 2012; font: Institut
Nacional d’Estadística)
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3GPP

És un organisme que treballa en
la normalització, juntament amb

la UIT, per desenvolupar una
tercera (i futures) generació de
tecnologies sense fils, i es basa

en la tecnologia GSM. El grup és
responsable de l’estàndard

UMTS, com també HSDPA,
HSUPA, HSPA + i LTE.

Aquestes xarxes estan formades per una sèrie d’elements i són idèntiques per als
telèfons de segona generació i per als de tercera generació. Per exemple, la xarxa
d’accés està formada per:

• Telèfons mòbils dels usuaris.

• Les estacions base (les antenes que hi ha a diferents terrats d’alguns edificis).

• Els controladors de les estacions base.

La diferència de l’ús d’aquesta xarxa per part de l’UMTS respecte a les
generacions anteriors és com transmeten la informació entre el dispositiu
mòbil i les estacions base.

Els telèfons de segona generació tenen un sistema d’accés múltiple per divisió
de temps, també conegut com a TDMA (time division multiple access o accés
múltiple per divisió de temps). Això significa que a cada usuari se li assigna un
interval temporal (slot) en què hi ha una transmissió de veu cap a l’estació base, i
aquesta la processar per formar un únic corrent d’informació.

En canvi, la tecnologia UMTS és un sistema d’accés múltiple per divisió de codi de
banda ampla, també conegut com a W-CDMA (wideband-code division multiple
access). Aquest accés és més complex i el que fa és transmetre tota la informació
dels usuaris (la que envien des del telèfon mòbil) barrejada en un mateix canal
cap a les estacions base. Aquestes són les que són capaces de reconèixer dins
d’aquesta informació barrejada quina pertany a cada usuari.

Usar aquest tipus d’accés fa que la tecnologia UMTS sigui una tecnologia amb
alta capacitat i flexible. L’alta capacitat li ve donada per la banda de freqüència
en què treballa, ja que és banda ampla, concretament usa la freqüència 5 MHz, que
permet assolir una taxa de transferència de 2 Mbps. La flexibilitat li ve donada
per la manera de transmetre la informació barrejada en un mateix canal, ja que
segons les necessitats de l’usuari la seva informació ocuparà més d’aquest canal
compartit que d’altres usuaris, per tant obtindrà velocitats millors.

2.3.3 HSDPA

L’objectiu de la millora contínua en les tecnologies d’accés a la xarxa des de
dispositius mòbils és aproximar-les a les prestacions que tenen les xarxes d’accés
amb fil. De fet, en la tecnologia HSPA (high speed packet access o accés de paquet
d’alta velocitat) s’aconsegueixen aproximar, o pràcticament igualar, les caracte-
rístiques de les xarxes DSL. Aquesta tecnologia té dues versions: HSUPA(high
speed upload packet access o accés de paquet d’alta velocitat en pujada), que
permet taxes de transferència de pujada de 5,8 Mbps, també anomenada 3,75G;
i la HSDPA, que permet assolir taxes de transferència en baixada de 14 Mbps.
Primer va sorgir la versió de baixada, es van fer proves l’any 2005 i al final del
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2006 se’n va començar a comercialitzar l’ús. En la de pujada es van iniciar les
primeres proves comercials al principi de l’any 2007.

La tecnologia HSDPA (high speed downlink packet access o accés de
paquet d’alta velocitat en baixada) també és coneguda com a 3.5G. El seu
objectiu principal és augmentar el rendiment de l’UMTS, centrat a assolir
amplades de banda superiors en baixada, en les millors situacions de fins a
14 Mbps.

L’objectiu d’aquesta tecnologia és aconseguir una alta taxa de transferència en el
canal de baixada entre la xarxa i el terminal de l’usuari. Per fer-ho parteix de la
tecnologia anterior UMTS, millorant l’eficiència espectral respecte al WCDMA.

L’augment de rendiment s’obté afegint una sèrie de millores a l’UMTS. Vegeu-les:

• Un nou canal de transport. Per a obtenir l’augment d’amplada de banda
s’afegeix un nou canal de transport que s’anomena HS-DSCH (high speed
downlink shared channel o canal compartit de baixada d’alta velocitat), la
qual cosa permet que tots els usuaris puguin compartir aquest canal.

• Planificació ràpida (fast scheduling). Permet gestionar de manera òptima i
ràpida la transmissió entre la xarxa i el terminal, ja que es coneix la qualitat
de l’enllaç entre la xarxa i el terminal de l’usuari, la qual cosa fa que es
pugui adaptar la taxa de transferència a la qualitat d’aquest enllaç i permet
aprofitar al màxim la capacitat d’aquest canal i reduir els temps de l’UMTS.

• Modulació millorada. S’usa una nova modulació que és l’AMC (adap-
tative modulation and coding o modulació i codificació adaptativa), i
proporciona amplades de banda millors als usuaris, concretament als que
tenen el canal de comunicació en condicions més favorables. Aquesta
modulació es fa amb QAM (quadrature amplitude modulation o modulació
d’amplitud de quadratura), que és una modulació que canvia l’amplitud
dels dos senyals portadors, desfasant-los entre ells 90º, per a representar el
senyal de dades que volem transmetre. Aquesta modulació té un ordre que,
com més gran és, més informació implica que es pot transmetre però menys
fiable (més probabilitats d’error). Normalment, en aquesta tecnologia s’usa
la QAM16 o la QAM64.

• Retransmissió davant d’error. S’incorporen nous mecanismes que millo-
ren el temps de latència de l’UMTS. Ja que aquests mecanismes milloren i
són més eficients en tractar els errors, en disminuir el temps que es perd quan
es retransmeten dades quan hi ha error. Es preveuen uns temps de latència
inferiors a 100 ms. El mecanisme usat és el HARQ (hybrid automatic
repeat-request o sol·licitud de repetició automàtica híbrida), que consiteix a
afegir amb les dades a transmetre la informació per a tractar els errors (bits
de redundància) i així s’evita la retransmissió. Aquesta tècnica és coneguda
com a correcció dels errors per endavant (forward error correction). Si

QAM16 / QAM64

La QAM (quadrature amplitude
modulation o modulació
d’amplitud de quadratura) és un
esquema de modulació
(analògica i digital). Transmet
dos senyals modificant
(modulant) les amplituds de les
dues ones portadores.

La latència és la suma de
retards temporals dins d’una
xarxa.
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el terminal detecta error, perquè no obté els mateixos bits de redundància,
es demana la retransmissió però no es descarta el paquet rebut, ja que
s’emmgatzema per a poder corregir possibles errors del paquet que s’ha
retransmès.

Totes aquestes millores fan que aquesta tecnologia sigui adequada per a aplicaci-
ons en temps real, com poden ser videoconferències, la televisió en directe i jocs
en xarxa. Vegeu en la figura 2.18 com evolucionen els diferents usos (centrats
en la relació d’ells com a dispositius d’una xarxa d’ordinadors) dels dispositius
mòbils a mesura que s’augmenta l’eficiència espectral.

Figura 2.18. Evolució d’usos de dispositius mòbils respecte a l’augment de l’eficiència espectral i
l’amplada de banda

Millores i futur

El projecte 3GGP ha estat treballant per a millorar la tecnologia d’accés mòbil i
ha presentat alguns projectes que han millorat l’HSPA. Concretament van treure
al mercat les tecnologies següents:

• HSPA +. Una evolució d’HSPA en què s’afegeix l’ús d’antenes MIMO
(entrada múltiple / sortida múltiple) i la modulació 16QAM (enllaç de
penjada) / 64QAM (enllaç de baixada). En conseqüència HSPA + permet
velocitats de pujada de 11 Mbps i velocitats de descàrrega de 42 Mbps.

• DC HSPA (mòbil dual o de doble suport). Especifica l’agregació de
suport per a augmentar l’eficiència de l’espectre i balanceig de càrrega. Pot
suportar taxes de transferència de 42 Mbps.

I la nova tecnologia, que tindrà un ús globalitzat en els propers anys, és 4G o
LTE (long term evolution o evolució a llarg termini), que tracta d’adequar la
tecnologia d’accés mòbil a les aplicacions que s’usen actualment en aquests, com
la televisió mòbil i els jocs en línia multimèdia. Per això es treballa en aquesta nova
tecnologia que usa el protocol IP, treballant en commutació per paquets i usant
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VoIP(voice over Internet protocol o veu sobre el protocol IP). Aquesta tecnologia
permet una taxa de transferència en penjada d’uns 75 Mbps i de baixada d’uns
300 Mbps. Aquesta nova tecnologia en lloc d’estar centrada en l’operador estarà
centrada en els serveis.

De totes maneres també s’està treballant, fent estudis, sobre una nova tecnologia
anomenada 5G, gràcies als treballs que es duen a terme en l’estàndard IEEE
802.xx (xarxes sense fils mòbils). Aquesta tecnologia està centrada en l’usuari en
què els terminals tindran radis definits per programari i l’esquema de modulació,
tindràn accés a diferents tecnologies sense fils a la vegada i el terminal ha de poder
combinar diferents fluxos de diferents tecnologies.

Vegeu en la taula 2.13 com han evolucionat les prestacions dels accessos a la xarxa
per mòbil, aproximant-se a les prestacions de l’accés fix a la xarxa.

Taula 2.13. Evolució de prestacions de l’accés mòbil a Internet

Tecnologia Any d’aparició Amplada de banda
canal baixada

Amplada de banda
canal de pujada

GSM 1988 9,6 kbps 9,6 kbps

GPRS 1997 80 kbps 20 kbps

EDGE 2006 474 kbps 474 kbps

Evolved EDGE 2007 1,9 Mbps 947 kpbs

UMTS 1999 2 Mbps 384 Kbps

HSDPA 2006 14,4 Mbps 384 Kbps

HSUPA 2007 14,4 Mbps 5,76 Mbps

HSPA+ 2009 42 Mbps 11,5 Mbps

LTE 2010 326 Mbps 86 Mbps
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