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Introducció

Després d’haver vist l’evolució de la telemàtica i de les aplicacions actuals, i
la necessitat de construir xarxes per interconnectar diferents ordinadors i poder
treballar en xarxa, tant en xarxes grans com en xarxes petites -xarxes de grans
empreses o xarxes domèstiques que podeu instal·lar a qualsevol habitatge d’avui
dia-, ens podem trobar amb la problemàtica, que no és poc important, de poder
controlar tots els ordinadors d’aquesta xarxa, tant si hi ha cent màquines en la
mateixa xarxa com si n’hi ha tres.

La resposta la trobareu a continuació en aquesta unitat titulada “Actualització i
manteniment de dispositius de xarxa”. El que es veurà serà com es tractarà aquesta
xarxa perquè la grandària i la quantitat d’ordinadors connectats siguin controlats
d’una manera senzilla.

Un altre punt important serà com es pot fer que aquesta xarxa s’interconnecti amb
altres xarxes per sortir a Internet o enviar informació a una màquina que és a
l’altra punta del país, ja que la principal raó de construir una xarxa és poder enviar
informació entre tots els ordinadors que estan connectats a Internet.

Això també es veurà durant el seguiment d’aquesta unitat, per tant, el que hi veureu
serà com es pot dividir una xarxa gran de molts ordinadors en xarxes més petites
per poder-les controlar millor, i també com s’han d’instal·lar els diferents aparells
que permetran la interconnexió de la xarxa amb ella mateixa i amb altres xarxes,
com per exemple, la sortida d’una xarxa privada cap a Internet.

Veureu què són aquests dispositius, com funcionen i com es poden configurar
perquè realitzin les tasques que vosaltres voleu que facin, realitzar una bona
configuració farà que la connexió treballi d’una manera més eficient.

L’apartat “Xarxes sense fil: conceptes bàsics i configuració” se centra en l’estudi
de conceptes bàsics sobre xarxes locals sense fil. Veureu com aquest tipus de
xarxes ofereixen un entorn de treball flexible, els diferents estàndards WI-FI i les
característiques que ofereixen, els components típics d’una estructura sense fil,
com opera una WLAN i, per acabar, veureu com fer-la segura.

Quan dins el sistema intervenen dispositius de diferents arquitectures, com ara
Ethernet i WiFi per exemple, la seguretat és un aspecte clau i crític per a la
seva integració. Entendre com funcionen els protocols de seguretat, quins són
els més utilitzats, les limitacions que poden tenir, així com la seva configuració,
són tasques necessàries perquè la integració d’ambdues arquitectures es faci amb
èxit.

Finalment trobareu un apartat dedicat a la “Documentació dels procediments de
configuració” de la xarxa, tant dels aspectes de disseny com la documentació del
sistema com a eina per a la detecció i resolució d’incidències a la xarxa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Instal·la xarxa locals sense fils, descrivint les seves prestacions i aplicant
tècniques de muntatge.

• Identifica les característiques funcionals de les xarxes sense fil.

• Identifica els modes de funcionament de les xarxes sense fil.

• Instal·la adaptadors i punts d’accés sense fil i configura els modes de
funcionament i els paràmetres bàsics.

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

• Instal·la el programari corresponent.

• Identifica els protocols a configurar, la seva funció i el seu rang de
valors permès i configura els paràmetres bàsics dels protocols amb
les característiques de seguretat de transmissió i xifrat, per la seva
integració en xarxes segures tenint en compte els criteris de seguretat
donats.

• Aplica els mecanismes de seguretat bàsics.

• Crea i configura VLANS.

• Documenta els processos a realitzar en la configuració dels protocols
en els nodes de la xarxa local d’acord a unes especificacions donades.

• Aplica la configuració especificada als elements actius (commutadors
i encaminadors), fent ús d’uns procediments especificats.
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1. Configuració de commutadors

Un commutador o switch és un aparell per fa cilitar la comunicació en una xarxa
d’àrea local. És un dispositiu de capa 2 capaç de prendre decisions que fa que
la xarxa d’àrea local sigui molt més eficient. Els commutadors realitzen aquesta
tasca commutant les dades cap al port on està connectat l’ordinador de destinació
del paquet.

La tasca del commutador es concentrà en les connexions, fent que la transmissió
de dades sigui més eficient. Aquest dispositiu commuta paquets des dels ports
(interfícies) entrants fins als ports de sortida, subministrant a cada port l’amplada
de banda total. El fet que només hagi de commutar dóna al dispositiu una gran
velocitat.

1.1 Funcionament dels commutadors

Un commutador transmet els paquets cap al port adequat gràcies al fet que
coneix totes les MAC que hi ha connectades a cadascun dels seus ports. Quan
un commutador rep un paquet, l’analitza per comprovar-ne la destinació; quan
identifica la MAC de destinació, decideix per quin dels seus ports s’ha de
transmetre aquest paquet. Un cop identificat, el commutador lliura tota l’amplada
de banda de què disposa per a aquesta comunicació. Imatge d’un commutador amb totes

les seves connexions, i amb la
majoria de ports ocupats.

En el cas que veurem tot seguit, es disposa d’una xarxa amb les característiques
següents: un commutador realitza les distribucions i a l’encaminador d’entrada
a aquesta xarxa hi arriben paquets destinats a l’ordinador F i paquets destinats a
l’ordinador D.

Paquet per a l’ordinador F.En la xarxa de la figura 1.1 s’ha representat l’arribada de tres paquets: el primer i
el tercer estan destinats a la màquina F i el segon està destinat a la màquina D.

Paquet per a l’ordinador D

El commutador rep el primer paquet de l’encaminador d’entrada (figura 1.2), fa
una comprovació, desmunta l’encapçalament del paquet i llegeix el contingut
per tal de comprovar quina és la màquina de destinació de les dades. Un cop
localitzada l’adreça de destinació, comprova a la seva taula interna cap a quin port
ha d’enviar aquest paquet i realitza la commutació a gran velocitat. És preferible
utilitzar aquest dispositiu en comptes d’un encaminador, ja que és més lent a l’hora
de fer la transmissió.
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Figura 1.1. Funcionament del commutador

Figura 1.2. Primer paquet

Figura 1.3. Tramesa del primer paquet
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Un cop realitzada la comprovació, el commutador transmet el paquet pel port
corresponent (figura 1.3), utilitzant sempre tota l’amplada de banda de què
disposa.

Després d’haver fet la transmissió, el commutador ja es pot dedicar al paquet de
dades següent (figura 1.4).

Figura 1.4. Segon paquet de dades

Quan el commutador rep el segon paquet, executa els mateixos passos que ha
realitzat amb el primer: busca a l’encapçalament del paquet l’adreça de destinació
i, un cop localitzada, l’envia pel port més adient (figura 1.5), que troba indicat a
la seva taula interna.

Figura 1.5. Tramesa del segon paquet de dades

Per transmetre el segon paquet, el commutador proporciona a aquesta transmissió
tota l’amplada de banda de què disposa. Un cop finalitzada aquesta transmissió,
el commutador ja es pot dedicar a un nou paquet (figura 1.6).
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Figura 1.6. Tercer paquet de dades

Quan arriba el tercer paquet al commutador (figura 1.7), els passos es tornen a
repetir: la comprovació de la destinació, l’elecció del port pel qual transmetrà les
dades i finalment la transmissió.

Figura 1.7. Tramesa del tercer paquet de dades

El commutador és un element d’interconnexió amb capacitat per prendre
decisions: comprova l’adreça final d’un paquet i el transmet pel port més
adient -és a dir, per aquell on és l’ordinador de destinació.

1.2 Configuració bàsica

Perquè el commutador funcioni correctament, cal programar-lo de la manera
adient. Aquesta programació es realitzarà des d’un ordinador connectat al
commutador per una interfície especial dedicada a aquesta tasca.
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Logotip de Windows

La connexió al commutador per configurar-lo es farà amb una aplicació adequada.

Si el sistema operatiu que utilitzeu és un de la família Windows, l’aplicació per
realitzar aquesta connexió pot ser l’Hyperterminal (figura 1.8). A la versió XP el
mateix sistema operatiu incorpora aquesta aplicació.

Figura 1.8. Hyperterminal

Durant el curs utilitzarem un simulador de xarxes per realitzar les
configuracions. Per aquest motiu, no serà imprescindible utilitzar el
programa HyperTerminal ni cap de similar. No obstant això, és molt
recomanable almenys llegir el que es diu d’aquests programes per saber com
funcionen. Són els que caldrà utilitzar a la realitat.

Un cop l’aplicació està en marxa, només cal introduir-hi un nom adequat per
guardar el tipus de connexió i configurar el port (figura 1.9) amb el qual s’ha fet
la connexió entre el commutador i la vostra màquina.

Figura 1.9. Elecció del port
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Observació

A les versions de Windows
posteriors a XP ha desaparegut

l’aplicació Hyperterminal.
Podeu utilitzar al seu lloc

l’aplicació PuTTY
(www.putty.org). Els paràmetres
de la connexió seran els mateixos

que al cas d’Hyperterminal.

Un cop seleccionat correctament el port al qual teniu el commutador connectat,
cal configurar el programa (figura 1.10) per tenir una comunicació correcta entre
el commutador i la vostra màquina. Penseu que una configuració incorrecta
provocaria que les dues màquines no es pugessin entendre i, per tant, no veuríeu
la pantalla de configuració del commutador, sinó només una pantalla en blanc en
la qual no podríeu fer res. Si això passés, hauríeu d’aturar la connexió, tornar a
configurar el programa adequadament i tornar a provar de fer la connexió.

Figura 1.10. Configuració de l’Hyperterminal

La pantalla que veieu en la figura 1.10 mostra les dades adequades per a la trans-
missió entre el vostre ordinador i el commutador: una velocitat de transferència
de 9.600 bps, 8 bits de dades a cada trama transmesa, cap bit de paritat o control
d’errors, un bit d’aturada i cap mena de control de flux.

Després d’haver fet la configuració correctament, ja es pot començar la configura-
ció del commutador.

En cas que feu servir un sistema operatiu de codi obert -és a dir, un Linux-, es pot
configurar el commutador amb l’aplicació gtkterm (figura 1.11), una aplicació
molt similar a l’Hyperterminal que utilitza Windows. Si no disposeu d’aquesta
aplicació, caldrà que us baixeu d’Internet el paquet rpm adient i us l’instal·leu.

Logotip de Linux

L’aplicació de Linux també necessita una configuració per adaptar les dades a
la velocitat del commutador. Per configurar-la, cal anar a Configuració i en el
menú que es desplega seleccionar Port. Un cop seleccionat, s’obrirà la finestra de
configuració de la figura 1.12.

http://www.putty.org/
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Figura 1.11. Gtkterm

Figura 1.12. Configuració de l’aplicació gtkterm

Cal seleccionar el port adient. Recordeu que utilitzeu Linux i el port COM 1 en
Linux és el dispositiu /dev/ttyS0. La configuració ha de ser la mateixa que si
utilitzéssiu Windows, ja que el commutador no té en compte el sistema operatiu
de l’ordinador amb el qual es fa la connexió perquè disposa d’un sistema operatiu
propi.

Un cop realitzades les configuracions oportunes, ja esteu en disposició de confi-
gurar un commutador. Com que segurament no disposareu de cap commutador o
si en teniu algun no el voldreu utilitzar per no malmetre la configuració existent,
farem servir un simulador per aprendre a configurar un commutador.

Utilitzarem el simulador Packet Tracer de Cisco Systems (figura 1.13), que
permet simular qualsevol configuració de la xarxa. Cal recordar que només és
un simulador i, per tant, pot haver-hi ordres correctes que no accepti.

Configuració...

... de l’aplicació gtkterm per a la
connexió entre l’ordinador i el
commutador per transmetre la
configuració. Si algun d’aquests
paràmetres no coincideixen, la
connexió no serà possible.
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Figura 1.13. Pantalla inicial del simulador
Packet Tracer de Cisco Systems

Per afegir dispositius a la xarxa que simulem cal fer els següents clics:

1. Al tipus de dispositiu que volem situar (part inferior esquerra de la finestra).

2. Al dispositiu concret que volem afegir (part inferior esquerra de la finestra).

3. Al lloc on el volem posar (requadre blanc gran).

A la figura figura 2.10 es mostren aquestes zones.

Figura 1.14. Passos per afegir un dispositiu a la xarxa simulada

Per connectar dispositius de la xarxa que simulem cal fer els següents clics:

1. A la icona “raig” (part inferior esquerra de la finestra).

2. Al tipus de cable que utilitzarem (part inferior esquerra de la finestra).

3. Al primer dispositiu a connectar (dins del requadre blanc gran). Surt un
desplegable per triar la interfície associada al cable.

4. Al segon dispositiu a connectar (exactament igual que al pas anterior).

A la figura figura 2.11 es mostra on cal fer aquests clics per unir dos commutadors.
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Figura 1.15. Passos per afegir un dispositiu a la xarxa simulada

Amb aquest simulador, quan feu clic a sobre d’un dispositiu i, a la finestra que
apareix, seleccioneu la pestanya CLI, veureu una pantalla com la de la figura 1.16,
que seria la mateixa que veuríeu si empréssiu les aplicacions comentades abans
(Hyperterminal i gtkterm) per configurar un commutador físicament.

Figura 1.16. Pantalla de configuració del commutador

Un cop en aquesta pantalla, si premeu la tecla de retorn o Enter començareu la
configuració del commutador. Heu de tenir en compte que hi ha diferents modes
de treballar tant en un commutador com en un encaminador.

• Mode d’usuari: tindreu un accés limitat a l’encaminador. Per saber que
esteu treballant en aquest mode, heu de mirar si l’aspecte de l’indicador
(prompt) és Switch.

• Mode privilegiat: tindreu més accés al commutador; així doncs, podreu
fer una anàlisi detallada de l’estat del commutador i podreu manipular els
arxius de configuració. Per saber que esteu en mode privilegiat, també heu
de mirar si l’indicador té la forma Switch#, on Switch és el nom que s’ha
donat al commutador.
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• Mode de configuració global: podeu utilitzar ordres de configuració
simples. Per saber que esteu en aquest mode, l’aspecte de l’indicador ha
de ser Switch(config)#.

• Altres modes de configuració: permet configuracions més detallades. Per
saber que esteu en aquest mode també heu d’observar l’indicador; en aquest
cas tindrà un aspecte similar a Switch(config - mode)#, on el mode indica
quina configuració feu:

– Switch(config - if)# configuració d’una interfície

– Switch(config - line)# configuració d’una línia de terminal

Tingueu en compte que quan tindreu més problemes és quan treballeu amb els
diferents modes, ja que intentareu configurar-ne alguna des d’un mode equivocat
amb les ordres correctes i no trobareu on és l’error.

Cada mode accepta unes ordres determinades. A continuació us presentem una
llista de les ordres que es poden utilitzar des dels diferents modes. Més endavant
es veuran amb més detall les ordres que utilitzarem:

Mode d’usuari:

• enable: canvia a mode privilegiat.

• exit: surt del mode d’execució.

• ? : ajuda.

• ping: comprova les connexions.

• show: mostra la informació en execució.

• traceroute: mostra la ruta des de l’origen fins a la destinació.

Mode privilegiat:

• clear: reinicialitza (reset) les funcions.

• configure: entra al mode de configuració.

• copy: copia la configuració al microprogramari o firmware.

• delete: reinicialitza la configuració.

• disable: surt del mode privilegiat.

• enable: entra al mode privilegiat.

• exit: surt del mode d’execució.

• ? : ajuda.

• ping: comprova les connexions.

• reload: atura i reinicialitza el commutador.



Xarxes d’àrea local 19 Configuració de dispositius de xarxes

• show: mostra la informació en execució.

• tracerute: mostra la ruta des de l’origen fins a la destinació.

Mode de configuració global:

• banner: defineix un text d’inici.

• cdp: configura subordres.

• enable: modifica paràmetres de les contrasenyes.

• end: surt del mode de configuració.

• exit: surt del mode de configuració.

• hostname: canvia el nom del commutador.

• interface: selecciona una interfície per configurar-la.

• ip: ordres de configuració d’adreça IP global.

• line: configura una línia de terminal.

• mac-address-table: configura la taula d’adreces MAC.

• service: ordres de configuració.

• switching-mode: canvia els modes del commutador.

• uplink-fast: activa la unió ràpida.

• vlan: configura el servidor vlan.

• vlan-membership: configura els membres del servidor vlan.

• vtp: ordres de configuració vtp.

Mode de configuració d’interfície:

• cdp: subordres d’interfície cdp.

• description: descriu específicament una interfície.

• duplex: configura una operació dúplex.

• exit: surt del mode de configuració de la interfície.

• port: configura els ports del commutador.

• shutdown: desactiva la interfície.

• vlan-membership: configura els membres del servidor vlan.
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Les ordres i els paràmetres
poden abreujar-se tant com

es vulgui mentre no es
produeixi cap ambigüitat
amb una altra ordre o un

altre paràmetre que
comenci igual. Així, per

exemple, enable pot
escriure’s ena i configure

terminal pot escriure’s conf
t.

Després de comentar algunes de les ordres utilitzades per configurar commutadors,
en podeu provar algunes al simulador d’encaminadors i commutadors.

L’ordre enable s’utilitza per canviar de mode d’usuari a mode privilegiat: com
es pot veure en la figura 1.17, l’indicador ha canviat després d’executar l’ordre
enable en passar de ser > a ser #.

Figura 1.17. Ordre enable

Per passar a mode de configuració global i poder començar la configuració del
commutador, es fa servir l’ordre configure terminal. Com es pot veure en la
figura 1.18, l’indicador ha tornat a canviar. Cal estar molt atent al que mostra
l’indicador, ja que ens diu en cada moment en quin mode es treballa. Si no ho
tenim en compte, podem desconfigurar l’encaminador totalment.

Figura 1.18. Ordre configure terminal

Un cop s’ha passat al mode de configuració, es pot començar la configuració
amb un canvi que no afecti gaire les condicions del commutador: per exemple,
es proposa canviar-li el nom.

Per canviar-li el nom s’ha d’aplicar l’ordre hostname nom_de_commutador
(figura 1.19) des del mode de configuració global.
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Figura 1.19. Ordre hostname

Una altra configuració seria assignar una descripció a la interfície FastEthernet
0/1; per a això s’ha d’entrar a mode de configuració de la interfície (figura 1.20).

Figura 1.20. Canvi a mode de configuració de la interfície

Es canviarà de mode aplicant l’ordre interface FastEthernet 0/1. Una vegada en
mode de configuració de la interfície, podem assignar-li una descripció (figura
1.21).

Per introduir una descripció a la interfície FastEthernet 0/1 cal aplicar l’ordre
description (descripció), on descripció és la descripció que vulguem donar-li.

Canvi

El canvi de mode de configuració
global a configuració d’interfície
es realitza per poder introduir les
configuracions adients a la
interfície seleccionada.
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Cal poder comprovar en tot
moment la configuració de

les interfícies.

La taula d’adreces MAC és
una part important per al

funcionament correcte del
commutador.

Figura 1.21. Assignar una descripció a una interfície

Amb la interfície FastEthernet 0/1 configurada, es pot comprovar aquesta interfície
amb l’ordre show interface FastEthernet 0/1. Aquesta ordre s’ha d’executar des
del mode privilegiat; per tant, primer caldrà sortir del mode de configuració global
amb l’ordre end.

Un cop aplicada l’ordre show interface FastEthernet 0/1 (figura 1.22) es pot
observar diferent informació sobre aquesta interfície del commutador: el tipus
de cable utilitzat en la connexió, l’adreça en format hexadecimal i l’amplada de
banda disponible. Cal tenir en compte que el commutador lliura a cada connexió
tota l’amplada de banda disponible i, per tant, cal estar informat de la quantitat
d’aquesta. També es pot veure una taula d’estadístiques tant de dades transmeses
com de dades rebudes.

Figura 1.22. Ordre show interface

Una altra qüestió que s’ha de tenir en compte a l’hora de configurar un commutador
és la taula d’adreces MAC. Aquesta taula es configurarà utilitzant l’ordre mac-
address-table.
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Per comprovar la configuració de la taula d’adreces MAC (figura 1.23) n’hi ha prou
de mostrar-la amb l’ordre show mac-address-table des del mode privilegiat.

Figura 1.23. Exemple de taula d’adreces MAC

Una vegada s’han realitzat totes les configuracions, es pot provar si s’ha configurat
adequadament, és a dir, si hi ha connexió amb totes les màquines que hi ha
connectades als ports del commutador. Per comprovar-ho, s’utilitzarà la mateixa
ordre que es fa servir quan es comprova des d’un ordinador normal, l’ordre ping
IP.

Finalitzada la configuració del commutador, s’ha de guardar una còpia de l’arxiu
de configuració per si fos necessari tornar-lo a enviar al commutador. Per copiar
la configuració, s’utilitzarà l’ordre copy running-config tftp. S’ha de tenir en
compte que per poder-la fer, cal tenir una aplicació de transmissió de dades que
utilitzi el protocol TFTP.

Quan utilitzeu aquesta ordre per guardar una còpia de l’arxiu de configuració, el
programa us farà un seguit de preguntes del tipus nom del fitxer o destinació del
fitxer, etc.

Un cop indicat com es dirà l’arxiu de configuració i on s’emmagatzemarà, es
transmetran les dades. Cal guardar-les en un lloc segur, perquè si fos necessari
tornar a configurar el commutador, aquest arxiu estalviarà molta feina.

Com podeu comprovar, en executar l’ordre copy running-config tftp (figura 1.24),
el commutador us demana l’adreça o nom de l’ordinador on voleu guardar la
configuració i el nom amb què voleu emmagatzemar l’arxiu de configuració.



Xarxes d’àrea local 24 Configuració de dispositius de xarxes

Sempre cal tenir una còpia
de l’arxiu de configuració

guardada.

Figura 1.24. Ordre copy running-config tftp

Perquè funcioni correctament l’ordre copy running-config tftp cal haver configu-
rat prèviament una adreça IP d’administració al commutador. Podeu trobar com
es fa a l’apartat “VLAN d’administració”.

Aquesta adreça IP no intervé a la gestió de l’encaminador. Només s’utilitza
per administrar remotament el dispositiu.

El dispositiu té la configuració a la memòria RAM (encara que haguem fet una
còpia sobre un servidor). Si ens interessa que la configuració es mantingui encara
que apaguem el commutador i el tornem a posar en marxa, cal gravar aquesta
configuració a una memòria permanent (nvram en aquest cas). Així, en posar en
marxa el commutador, treballarà amb aquesta configuració. Per aconseguir-ho,
s’ha d’executar l’ordre copy running-config start-config.

Una ordre de molta utilitat és l’ordre ? (figura 1.25), ja que es pot utilitzar en
qualsevol moment perquè ens mostri totes les ordres que es poden fer servir en
cada mode.

En la figura 1.25 s’ha utilitzat l’ordre ? en el mode de configuració global: el
resultat ens mostra totes les ordres que es poden emprar des d’aquest mode, cosa
que resulta de gran ajuda.
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Figura 1.25. Ordre ? en mode de configuració global

Si s’executa aquesta ordre en mode privilegiat, s’obté la llista d’ordres de la figura
1.26.

Figura 1.26. Ordre ? en mode privilegiat



Xarxes d’àrea local 26 Configuració de dispositius de xarxes

L’ordre ? també serveix quan es configura la IP i no se sap el que s’ha de posar;
s’escriu a continuació de l’ordre que s’utilitzava i ens mostrarà les possibilitats.

La configuració del commutador és molt important per a un funcionament
correcte de la xarxa. Recordeu que hi ha quatres modes de configuració:

• Mode d’usuari

• Mode privilegiat

• Mode de configuració global

• Altres modes de configuració

L’estat de l’indicador mostra en tot moment en quin mode de configuració
us trobeu.

1.3 Definició i configuració de VLAN

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

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

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

Mitjançant les VLAN també es millora la seguretat, ja que podem aplicar filtres
entre les VLAN per evitar trànsit no volgut.

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

1.3.1 Presentació de les VLAN

Per a entendre per què s’utilitzen tant avui dia les VLAN, considereu una petita
comunitat amb dormitoris d’estudiants i oficines per al cos docent, tot en un únic
edifici. La figura 1.27 mostra els equips dels estudiants en una xarxa i els equips
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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.

Després d’un any, el centre ha crescut i ara té tres edificis (figura 1.28).

Figura 1.27. Xarxa de la comunitat

En la figura 1.29, la xarxa original és la mateixa però els equips dels estudiants i
dels docents estan distribuïts en tres edificis. Ara, el departament de sistemes de
la 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 geogràfica-
ment?, 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 en compte la seva situació geogràfica, i a
més s’aconseguiria una administració més senzilla de la seguretat específica i les
necessitats d’amplada de banda.

Figura 1.28. Nova xarxa de la comunitat, en tres edificis

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
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grups de dispositius connectats a la xarxa de manera lògica i que actuïn com
si fossin en una xarxa independent. Mitjançant les VLAN, es poden segmentar
de manera lògica les xarxes commutades basades en departaments, funcions
professionals, projectes, etc.

Figura 1.29. Exemple de segmentació lògica

Una VLAN és una subxarxa IP, separada de manera lògica. Les VLAN permeten
que xarxes i subxarxes IP coexisteixin en la mateixa xarxa commutada. La
figura 1.30 mostra una xarxa amb tres PC. Perquè els equips es comuniquin
en la mateixa VLAN, cadascun d’aquests equips ha de tenir una adreça IP
i una màscara de subxarxa coherent amb la VLAN a què pertanyen. En el
commutador (switch) s’han de donar d’alta les VLAN i assignar a cada port la
VLAN corresponent. Recordeu que si dos ordinadors estan connectats físicament
al mateix commutador, no significa que es puguin comunicar. Els dispositius en
dues xarxes o subxarxes separades s’han de comunicar mitjançant un encaminador
(capa 3), tant si s’utilitzen les VLAN com si no. No es necessiten les VLAN per a
tenir diferents xarxes i subxarxes en una xarxa commutada, però hi ha avantatges
reals utilitzant VLAN.

Figura 1.30. Esquema de tres PC en VLAN
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1.3.2 Tipus de VLAN

Hi ha varietat de termes per a les VLAN. Alguns termes defineixen el tipus de
trànsit de xarxa que envia i d’altres defineixen la funció específica que desenvolupa
la VLAN. A continuació descrivim la terminologia comuna per a VLAN.

VLAN de dades

Una VLAN de dades és una VLAN 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
trànsit de dades. Això fa identificar les VLAN que només poden enviar dades
d’usuari: VLAN de dades o VLAN d’usuari.

VLAN predeterminada

Per defecte, tots els ports del commutador són a la VLAN predeterminada; per
tant, són dins del mateix domini de multidifusió. Normalment, la VLAN 1 és la
VLAN predeterminada a tots els commutadors. Aquesta VLAN predeterminada
és com qualsevol VLAN, tret que no es pot reanomenar i no es pot eliminar.

Pel que fa a la seguretat, és convenient modificar la VLAN predeterminada a
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.

VLAN nativa

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. La finalitat de les VLAN natives és
mantenir la compatibilitat amb les LANs antigues, que no suporten VLANs.

VLAN d’administració

Una VLAN d’administració és qualsevol VLAN que es configura per accedir remo-
tament 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 sota el punt de vista de la seguretat.

Per assignar una adreça IP a la VLAN administrativa cal introduir aquestes ordres:

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 on
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.
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Switch(config)#interface vlan nroVlan

Switch(config-if)#ip address adreçaIP màscara

Per configurar la seva passarel·la (a fi que tingui connectivitat amb xarxes
remotes):

Switch(config)#ip default-gateway adreçaPassarel·la

Per veure la configuració de la VLAN:

Switch#show interface vlan nroVlan

Per exemple (el pas del mode config-if a config es fa automàticament):

1 Switch(config)#interface vlan 20
2 Switch(config−if)#ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
3 Switch(config−if)#ip default−gateway 192.168.0.1
4 Switch(config)#exit
5 Switch#show interface vlan 20

Els ports de 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 també es pot
assignar, si es vol, un nom. L’usuari pot configurar un port per a 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 a admetre aquests
tipus de VLAN:

• VLAN estàtica. Les VLAN estàtiques es configuren manualment d’una a
una i els ports s’assignen també manualment a una VLAN. Vegeu el manual
de configuració del fabricant del commutador per a veure com s’han de fer
aquestes configuracions. En el cas de Cisco, mitjançant una connexió de
consola:

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 access vlan 20
5 Switch(config−if)#end
6 Switch#

• VLAN dinàmica. Aquest mode s’utilitza molt en xarxes de gran producció
i no es treballa 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
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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.

A la figura 1.31 podeu veure, de forma gràfica, els diferents modes de port:

Figura 1.31. Modes de filiació del port de commutador

Control dels dominis de difusió amb les VLAN

En condicions de funcionament normal, quan un commutador rep una trama de
multidifusió per un dels ports, reenvia la trama per tots els altres ports. En la figura
1.32, tota la xarxa està configurada en la mateixa subxarxa (172.17.40.0/24), i com
a resultat d’això, quan el PC1 envia una trama de multidifusió, el commutador S2
envia aquesta trama a tots els seus ports, i tota la xarxa la rep. La xarxa és un
domini de multidifusió.

Figura 1.32. Diagrama de la xarxa sense VLAN

1. Xarxa amb VLAN

En la figura 1.33, s’ha dividit la xarxa en dues VLAN: VLAN 10, per als docents,
i VLAN 20, per als estudiants. Quan s’envia la trama de multidifusió des del PC1
cap al commutador S2, aquest commutador envia la trama només als ports del
commutador configurats a la VLAN 20.
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Figura 1.33. Diagrama de la xarxa amb VLAN

En la figura 1.33, els ports que comuniquen els commutadors S2 i S1 (ports F0/1)
i entre S1 i S3 (ports F0/3) han sigut configurats per a admetre totes les VLAN
de la xarxa. Aquesta connexió s’anomena enllaç troncal. Més endavant parlarem
d’aquests tipus d’enllaç.

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 a 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.

2. Comunicació intra-VLAN

En la figura 1.34, el PC1 es vol comunicar amb el PC4. Tots dos són a la mateixa
VLAN, la VLAN 10. La comunicació amb un dispositiu de la mateixa VLAN
s’anomena comunicació intra-VLAN.

Figura 1.34. Diagrama de la xarxa amb VLAN

A continuació descrivim com es fa aquest procés de comunicació:

1. El PC1 de la VLAN 10 envia la trama de sol·licitud ARP (multidifu-
sió/broadcast) al commutador S2. Els commutadors S2 i S1 envien la trama
ARP a tots els ports de la VLAN 10. El commutador S3 envia la trama al
port F0/11 per al PC4 en la VLAN 10.
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2. Els commutadors envien la trama de resposta ARP (difusió/unicast) al PC1,
que rep la resposta que conté l’adreça MAC del PC4.

3. El PC1 ja té l’adreça MAC de destí de PC4 i la utilitza per a crear una trama
de difusió amb aquesta adreça MAC, com a destí. Els commutadors S2, S1
i S3 envien la trama al PC4.

3. Comunicació entre VLAN

En la figura 1.34, 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. El PC1
envia una trama de sol·licitud d’ARP per la direcció MAC de la passarel·la
o gateway predeterminada, R1.

2. L’encaminador R1 respon amb una trama de resposta ARP des de la
interfície configurada en la VLAN 20. Tots els commutadors envien la
trama de resposta ARP, i el PC la rep. La resposta ARP conté l’adreça
MAC de la passarel·la predeterminada.

3. Llavors, el PC1 crea una trama Ethernet amb l’adreça MAC de la passarel·la
predeterminada. La trama s’envia d’S2 a S1.

4. L’encaminador R1 envia una trama de 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. El PC5, en la VLAN
20, rep la trama de sol·licitud de l’encaminador R1.

5. El PC5 envia la trama de resposta al commutador S3. Els commutadors S3
i S1 envien la trama a l’encaminador R1 amb l’adreça MAC de destí de la
interfície F0/2 a l’encaminador R1.

6. L’R1 envia la trama rebuda del PC1 pels commutadors S1 i S3 al PC5 (en
la VLAN 20).

1.3.3 Configuració de les VLAN

Independentment que les VLAN siguin estàtiques o dinàmiques, la quantitat
màxima 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 a configurar
el commutador en remot. Com que té accés remot al commutador, l’administrador
pot configurar i mantenir totes les configuracions de la VLAN (figura 1.35).

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

L’adreça IP de la VLAN 1
s’utilitza per a tenir accés
remot al commutador i
configurar-lo. També es fa
servir per a intercanviar
informació amb altres
dispositius de xarxa.
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Figura 1.35. Configurar diverses VLAN

Com ja hem comentat, 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 a saber el nombre màxim
de VLAN que admet el dispositiu.

En el cas de commutadors Cisco, utilitzeu les ordres següents per a crear una
VLAN segons el mode de configuració global:

1 Switch(config)#vlan vlan_number
2 Switch(config−vlan)#name vlan_name
3 Switch(config−vlan)#exit

De manera predeterminada, tots els ports són membres de la VLAN 1. Els ports
s’assignen a les VLAN de manera individual o per rangs:

1 Switch(config)#interface fa0/port_number
2 Switch(config−if)#switchport access vlan vlan_number
3 Switch(config−if)#exit

Per a assignar un rang de ports a una VLAN:

1 Switch(config)#interface range fa0/start_of_range − end_of_range
2 Switch(config−if)#switchport access vlan vlan_number
3 Switch(config−if)#exit

Exemple de configuració d’una VLAN:

1 Switch#config terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Switch(config)#vlan 27
4 Switch(config−vlan)#name vendes
5 Switch(config−vlan)#exit
6 Switch(config)#interface fa0/13
7 Switch(config−if)#switchport access vlan 27
8 Switch(config−if)#exit
9 Switch(config)#vlan 28

10 Switch(config−vlan)#name sistemes
11 Switch(config−vlan)#exit
12 Switch(config)#interface rang fa0/6−12
13 Switch(config−if−range)#switchport access vlan 28
14 Switch(config−if−range)#exit
15 Switch(config)#end
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16 Switch#show vlan
17

18 VLAN Name Status Ports
19 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
20 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
21 Fa0/5, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
22 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
23 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
24 27 vendes active Fa0/13
25 28 sistemes active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
26 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
27 1002 fddi−default act/unsup
28 1003 token−ring−default act/unsup
29 1004 fddinet−default act/unsup
30 1005 trnet−default act/unsup
31

32 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
33 −−−− −−−−− −−−−−−−−−− −−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−−− −−−− −−−−−−−− −−−−−− −−−−−−
34 1 enet 100001 1500 − − − − − 0 0
35 27 enet 100027 1500 − − − − − 0 0
36 28 enet 100028 1500 − − − − − 0 0
37 1002 fddi 101002 1500 − − − − − 0 0
38 1003 tr 101003 1500 − − − − − 0 0
39 1004 fdnet 101004 1500 − − − ieee − 0 0
40 1005 trnet 101005 1500 − − − ibm − 0 0
41

42 Remote SPAN VLANs
43 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
44

45 Primary Secondary Type Ports
46 −−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
47 Switch#

Per a verificar i fer tasques de manteniment i diagnòstic de fallades en les VLAN,
és important l’IOS i les ordres clau de l’IOS. En el cas del Cisco IOS, l’ordre
show és una de les ordres importants per a obtenir informació de les VLAN del
dispositiu.

show vlan

Mostra la llista detallada de tots els números i noms de les VLAN, actius al
commutador, i els ports associats. També mostra estadístiques d’STP si està
configurat en les VLAN.

1 VLAN Name Status Ports
2 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
4 Fa0/5, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
5 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
6 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
7 27 vendes active Fa0/13
8 28 sistemes active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
9 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12

10 1002 fddi−default act/unsup
11 1003 token−ring−default act/unsup
12 1004 fddinet−default act/unsup
13 1005 trnet−default act/unsup
14

15 VLAN Type SAID MTU Parent RingNo BridgeNo Stp BrdgMode Trans1 Trans2
16 −−−− −−−−− −−−−−−−−−− −−−−− −−−−−− −−−−−− −−−−−−−− −−−− −−−−−−−− −−−−−− −−−−−−
17 1 enet 100001 1500 − − − − − 0 0
18 27 enet 100027 1500 − − − − − 0 0
19 28 enet 100028 1500 − − − − − 0 0
20 1002 fddi 101002 1500 − − − − − 0 0
21 1003 tr 101003 1500 − − − − − 0 0
22 1004 fdnet 101004 1500 − − − ieee − 0 0
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23 1005 trnet 101005 1500 − − − ibm − 0 0
24

25 Remote SPAN VLANs
26 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
27

28 Primary Secondary Type Ports
29 −−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

show vlan brief

Mostra una llista abreujada, només de les VLAN actives i els ports associats a
cadascuna d’aquestes VLAN.

1 Switch#show vlan brief
2

3 VLAN Name Status Ports
4 −−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
5 1 default active Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
6 Fa0/5, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16
7 Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
8 Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
9 27 vendes active Fa0/13

10 28 sistemes active Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
11 Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12
12 1002 fddi−default active
13 1003 token−ring−default active
14 1004 fddinet−default active
15 1005 trnet−default active

show vlan id id_number

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

show vlan name vlan_name

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 a 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 a eliminar una VLAN:

Switch(config)#no vlan vlan_number

Per a desvincular un port d’una VLAN específica:

Switch(config)#interface fa0/port_number

Switch(config-if)#no switchport access vlan vlan_number

Exemple d’eliminació de la VLAN 27 desassociant 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

1.3.4 Identificació de les VLAN

Els dispositius connectats a una VLAN només es comuniquen amb altres disposi-
tius de la mateixa VLAN, independentment que siguin en el mateix commutador
o en commutadors diferents.

Un commutador associa cada port amb un nombre de VLAN específic. Quan
una trama entra en aquest port, el commutador afegeix l’ID de la VLAN a la

L’IEEE 802.1Q és
l’estàndard de l’IEEE
dissenyat per a permetre el
trànsit entre LAN virtuals.
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Unitat màxima de
transferència (MTU)

La unitat màxima de
transferència és un terme que

expressa la grandària, en bytes,
de la unitat de dades més gran
que es pot enviar utilitzant un
protocol d’Internet (IP). En el
cas d’Ethernet, 1.518 bytes.

trama Ethernet. Aquest procés s’anomena etiquetatge de trama. L’estàndard
d’etiquetatge de trama més freqüent és l’IEEE 802.1Q.

Les trames Ethernet tenen una grandària mínima de 64 bytes i un màxim de 1.518
bytes. Una trama Ethernet etiquetada pot tenir una grandària de fins a 1.522 bytes
(figura 1.36).

Figura 1.36. Camps d’etiquetatge de l’estàndard 802.11Q

Les trames contenen camps com:

• Les adreces MAC d’origen i destí.

• La longitud de la trama.

• Les dades de càrrega.

• La seqüència de verificació de trama (FCS).

Quan es connecta un port compatible amb 802.1Q a un altre port compatible amb
802.1Q, la informació d’etiquetatge VLAN es transmet entre aquests ports. En cas
que el port no sigui compatible amb 802.1Q, s’elimina l’etiqueta VLAN abans de
trametre la trama.

Si un dispositiu no habilitat per 802.1Q o un port d’accés rep una trama 802.1Q,
s’ignoren les dades de l’etiqueta i la trama es commuta en la capa 2 com a trama
Ethernet estàndard. Això permet instal·lar dispositius intermedis de capa 2, com
altres commutadors o ponts, juntament amb dispositius 802.1Q. Per a processar
una trama etiquetada, el dispositiu ha d’admetre una MTU de 1.522 o superior.

1.3.5 Enllaços troncals

Una VLAN té tres funcions principals:

• Limitar la grandària de dominis de multidifusió.

• Millorar el rendiment de la xarxa.
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• Proporcionar un nivell de seguretat.

Per a aprofitar aquests beneficis, les VLAN s’estenen pels commutadors.

Els ports de commutació es poden configurar per a dues funcions diferents:

• Port d’accés.

• Port d’enllaç troncal.

Cada funció té les seves característiques:

• Port d’accés. Un port d’accés pertany a una única VLAN. Generalment, els
dispositius individuals, com els PC o els servidors, es connecten a aquest
tipus de port. Si un concentrador connecta diversos PC a un únic port
d’accés, tots els dispositius connectats al concentrador són membres de la
mateixa VLAN.

• Port d’enllaç troncal. Un port d’enllaç troncal és un enllaç punt a punt
entre el concentrador i un altre dispositiu de xarxa. Aquests enllaços trans-
meten el trànsit de VLAN diferents mitjançant un únic enllaç, i permeten
que les VLAN s’estenguin per tota la xarxa. Els ports d’enllaç troncal són
necessaris per a transmetre el trànsit de diferents VLAN entre dispositius, ja
que connecten dos commutadors entre si (un commutador a un encaminador
o un amfitrió compatible amb enllaços troncals 802.1Q).

Figura 1.37. Esquema amb diferents ports VLAN

A la figura 1.37 podeu veure un esquema amb diferents ports VLAN.

Sense aquests ports, cada VLAN necessita una connexió separada entre commu-
tadors (figura 1.38). Per exemple, una empresa amb 100 VLAN necessita 100
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enllaços de connexió. Aquest tipus de topologia no és fàcil d’escalar i resulta
molt costosa. Els enllaços troncals ofereixen una solució a aquest problema ja que
permeten transmetre trànsit de diferents VLAN mitjançant el mateix enllaç (figura
1.39).

Quan es transmeten diferents VLAN pel mateix enllaç, aquestes VLAN s’han
d’identificar. Els ports d’enllaç troncal són compatibles amb l’etiquetatge de
trama. L’etiquetatge de trama afegeix informació sobre les VLAN a la trama.

Figura 1.38. Esquema sense port troncal

Figura 1.39. Esquema amb port troncal

Els ports dels commutadors, de manera predeterminada, són ports d’accés. Per
a configurar un port en mode port d’enllaç troncal, en el cas dels commutadors
Cisco, s’han d’utilitzar les ordres següents:

• Switch(config)#interface fa0/port_number

• Switch(config-if)#switchport mode trunk
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• Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation {dot1q | isl | negotiate}

Els commutadors que són compatibles amb 802.1Q i ISL necessiten l’últim
fragment de configuració, {dot1q | isl | negotiate}. En molts d’aquests com-
mutadors, negotiate és el mode predeterminat; detecta automàticament el tipus
d’encapsulament del commutador veí.

Els models actuals, però, ja no suporten l’encapsulament ISL i, per aquest motiu,
no admeten la darrera ordre de la llista. Cap dels models que apareixen al
simulador admeten aquesta instrucció (encapsulation {dot1q | isl | negotiate}).

Exemple de les ordres anteriors:

1 Switch(config)#interface fa0/24
2 Switch(config−if)#switchport mode trunk

Els commutadors més moderns tenen la capacitat de detectar el tipus d’enllaç
configurat a l’altre extrem. Segons el servei connectat, l’enllaç es configura com
a port d’enllaç troncal o com a port d’accés.

Això es configura així:

Switch(config-if)#switchport mode dynamic {desirable | auto}

Així, si connectem ports de dos commutadors, tots dos es converteix en enllaç
troncal a tots els casos, excepte a les següents combinacions:

• Almenys un dels dos extrems és en mode access.

• Tots dos extrems són en mode dynamic auto.

A continuació teniu un exemple de configuració amb el mode dynamic:

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

Per tornar a establir un port d’enllaç troncal després que s’hagi establert com a
port d’enllaç d’accés, es poden utilitzar les ordres següents:

Switch(config)#interface fa0/port_number

Switch(config-if)#no switchport mode trunk

O també:

Switch(config-if)#switchport mode access

Extensions de VLAN als commutadors

Els enllaços troncals permeten enviar trànsit entre commutadors mitjançant un
únic port.

L’ISL és un protocol
propietat de Cisco per a
l’etiquetatge de trames en
una xarxa IEEE 802.11Q.
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CDP és un protocol de
comunicació entre els

encaminadors Cisco.
VTP és un protocol

d’administració de VLANs
en commutadors Cisco.

Un enllaç troncal configurat amb 802.1Q en tots dos extrems permet transmetre
trànsit amb un camp d’etiquetatge de 4 bytes, que s’afegeix a la trama. Aquesta
etiqueta conté l’ID de la VLAN.

Quan un commutador rep una trama etiquetada per un port d’enllaç troncal,
elimina l’etiqueta abans d’enviar-la a un port d’accés. El commutador només
envia la trama si el port d’accés és de la mateixa VLAN que la trama etiquetada.

Tanmateix, és necessari que hi hagi cert trànsit que es trameti per l’enllaç
configurat segons 802.1Q, sense un ID de VLAN. El trànsit sense ID de VLAN
s’anomena sense etiquetar. Entre els exemples de trànsit sense etiquetar hi ha
el protocol de descobriment de Cisco (CDP), VTP i certs tipus de trànsit de
veu. El trànsit sense etiquetar minimitza els retards associats amb la inspecció
de l’etiqueta d’ID de la VLAN.

Per a processar el trànsit sense etiquetar, hi ha la VLAN nativa (figura 1.40). Les
trames sense etiquetar rebudes en el port d’enllaç troncal pertanyen a la VLAN
nativa. Generalment, la VLAN 1 és la VLAN nativa predeterminada.

En un enllaç troncal amb 802.1Q, utilitzeu l’ordre següent per a assignar l’ID de
la VLAN nativa a una interfície física:

Switch(config-if)#dot1q native vlan vlan-id

Figura 1.40. Esquema amb VLAN nativa

Switch(config-if)#dot1q native vlan 3

Encaminament entre VLAN

Tot i que les VLAN s’estenen per a agrupar diversos commutadors, només es
poden comunicar els membres de la mateixa VLAN.

Un dispositiu de capa 3 proporciona connectivitat entre diferents VLAN. Aquesta
configuració permet que l’administrador de xarxa controli estrictament el tipus de
trànsit que es transmet d’una VLAN a una altra (figura 1.41).

Un mètode per a fer l’adreçament entre VLAN requereix una connexió separada
del dispositiu de capa 3 de cada VLAN.
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Figura 1.41. Exemple d’encaminament en VLAN

Un altre mètode per a proporcionar connectivitat entre diferents VLAN requereix
una funció anomenada subinterfície (figura 1.42). Les subinterfícies divideixen
de manera lògica una interfície física en diferents rutes lògiques. És possible
configurar una ruta o subinterfície per a cada VLAN.

Figura 1.42. Esquema amb subinterfícies

La compatibilitat amb la comunicació inter-VLAN mitjançant subinterfícies re-
quereix configuració, tant en el commutador com en l’encaminador.

• Commutador

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

La VLAN 1 es pot comunicar
amb la VLAN 200 si
cadascuna té una connexió
dedicada a l’encaminador.
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Només cal posar no ip
address si la interfície té

assignada una adreça
prèvia.

• 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 1.43).

Figura 1.43. Esquema amb subinterfícies

L’amfitrió de la VLAN d’origen reenvia el trànsit a l’encaminador, mitjançant la
passarel·la predeterminada. L’encaminador localitza l’adreça IP de destí i porta a
terme una cerca en la taula d’encaminament.

Si la VLAN de destí 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 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 a configurar l’encaminament entre VLAN, feu els passos següents:

1. Configureu un port d’enllaç troncal al commutador.

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

2. A 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
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3. A 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.

1 Router(config)#interface fa0/0.10
2 Router(config−subif)#encapsulation dot1q 10
3 Router(config−subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

4. Utilitzeu les ordres següents per a verificar la configuració i el funcionament
de l’encaminament entre VLAN:

1 Switch#show trunk
2 Router#show ip interfaces
3 Router#show ip interfaces brief
4 Router#show ip route

1.3.6 Compatibilitat amb VLAN per a telefonia IP i trànsit sense fil

El propòsit principal de les VLAN és separar el trànsit en grups lògics. El trànsit
d’una VLAN no afecta el trànsit de l’altra. Un entorn de VLAN és idoni per al
trànsit sensible als retards, com el trànsit de veu.

El trànsit de veu ha de tenir prioritat sobre el trànsit de dades normal, per a evitar
conversacions mig tallades. Tenir una VLAN dedicada al trànsit de veu evita
que aquest trànsit hagi de competir amb les altres dades per l’amplada de banda
disponible.

Un telèfon per IP generalment té dos ports: un per a veu i un altre per a dades.
Els paquets que s’envien entre l’equip i el telèfon per IP comparteixen el mateix
enllaç físic i el mateix port, en el commutador. Per a segmentar el trànsit de
veu, és necessari activar una VLAN separada, dedicada a aquest propòsit en el
commutador (figura 1.44).

Figura 1.44. Esquema amb telefonia IP i equips sense fil



Xarxes d’àrea local 46 Configuració de dispositius de xarxes

Si no teniu instal·lat el
paquet vlan, ho podeu fer

des de la consola:
apt-get install vlan

El trànsit sense fil també es beneficia del treball de les VLAN. El trànsit sense fil
és, per naturalesa, molt poc segur i susceptible d’atacs externs. Un problema en la
integritat de la VLAN sense fil no té efecte en les altres VLAN de l’organització.

En la majoria dels dissenys sense fil situen l’usuari d’una VLAN fora del tallafoc,
per a proporcionar més seguretat. Els usuaris s’han d’autentificar per a utilitzar
els serveis de la xarxa interna des de la xarxa sense fil.

A més, hi ha moltes organitzacions que ofereixen accés a convidats a la seva xarxa
sense fils. Els comptes per a convidats proporcionen a qualsevol persona, dins del
rang limitat, serveis temporals com accés al web, correu electrònic, FTP i SSH. Els
comptes per a convidats estan inclosos en la VLAN sense fil o tenen una VLAN
pròpia.

1.3.7 Consideracions en el disseny de les VLAN

Quan es planeja i es dissenya amb cura, les VLAN proporcionen seguretat,
conserven l’amplada de banda i localitzen el trànsit en la xarxa. Totes aquestes
funcions es combinen per a millorar el rendiment de la xarxa.

Algunes de les consideracions importants per a configurar VLAN en una xarxa
són les següents:

• Organitzar la ubicació del servidor

– Assegureu-vos que tots els servidors necessaris per a cada grup són
membres de la mateixa VLAN.

• Deshabilitar els ports que no s’utilitzen

– Desactiveu els ports que no s’utilitzaran.

– Fiqueu els ports en un VLAN no s’utilitzi.

– Per a no tenir accessos no autoritzats, no doneu connectivitat ni fiqueu
cap dispositiu en una VLAN no utilitzada.

• Configurar les VLAN d’administració en un nombre que no sigui 1.

• Utilitzar el protocol d’enllaç troncal de VLAN.

• Reiniciar qualsevol commutador que es connecti a la xarxa.

No obstant això, les VLAN no són la resposta a tots els problemes. Si no
s’implementen correctament, poden complicar la xarxa i provocar-hi connectivitat
inconsistent i un baix rendiment.
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1.3.8 VLAN en GNU/Linux

Fa temps que el nucli de Linux inclou suport per a 802.1Q. De fet, si utilitzeu el
nucli precompilat de qualsevol distribució GNU/Linux, molt probablement, aquest
suport ja hi està inclòs.

L’eina d’administració de VLAN és vconfig i és al paquet vlan en el cas d’Ubuntu,
Debian i derivats. Un cop instal·lat el paquet i, si és necessari, carregat el mòdul
8021Q, és possible utilitzar vconfig per a crear adaptadors de xarxa virtuals
connectats a diferents VLAN.

Així, per exemple, podeu crear un adaptador de xarxa virtual per a eth0 que estigui
connectat a la VLAN2:

1 [root@localhost network−scripts]# modprobe 8021q
2 [root@localhost network−scripts]# vconfig
3 Expecting argc to be 3−5, inclusive. Was: 1
4

5 Usage: add [interface−name] [vlan_id]
6 rem [vlan−name]
7 set_flag [interface−name] [flag−num] [0 | 1]
8 set_egress_map [vlan−name] [skb_priority] [vlan_qos]
9 set_ingress_map [vlan−name] [skb_priority] [vlan_qos]

10 set_name_type [name−type]
11

12 * The [interface−name] is the name of the ethernet card that hosts the VLAN you
are talking

13 about.
14 * The vlan_id is the identifier (0−4095) of the VLAN you are operating on.
15 * skb_priority is the priority in the socket buffer (sk_buff).
16 * vlan_qos is the 3 bit priority in the VLAN header
17 * name−type: VLAN_PLUS_VID (vlan0005), VLAN_PLUS_VID_NO_PAD (vlan5),
18 DEV_PLUS_VID (eth0.0005), DEV_PLUS_VID_NO_PAD (eth0.5)
19 * bind−type: PER_DEVICE # Allows vlan 5 on eth0 and eth1 to be unique.
20 PER_KERNEL # Forces vlan 5 to be unique across all devices.
21 * FLAGS: 1 REORDER_HDR When this is set, the VLAN device will move the
22 ethernet header around to make it look exactly like a real
23 ethernet device. This may help programs such as DHCPd which
24 read the raw ethernet packet and make assumptions about the
25 location of bytes. If you don’t need it, don’t turn it on, because
26 there will be at least a small performance degradation. Default
27 is OFF.
28

29 [root@localhost network−scripts]# vconfig add eth0 2
30 Added VLAN with VID == to IF −:eth0:−
31 [root@localhost network−scripts]# ifconfig eth0.2 192.168.20.20 up
32 [root@localhost network−scripts]# ifconfig eth0.2
33

34 eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:27:0B:D8
35 inet addr:192.168.20.20 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0
36 inet6 addr: fe80::2c0:26ff:fe27:bd8/64 Scope:Link
37 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
38 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
39 TX packets:9 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
40 collisions:0 txqueuelen:0
41 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:1494 (1.4 KiB)
42

43 [root@localhost network−scripts]#

La notació per defecte implica que l’adaptador de xarxa virtual té el nom de
l’adaptador de xarxa físic, amb sufix .id_vlan (per exemple, eth0.2 és l’adaptador

Podeu configurar l’adreça
de xarxa amb l’ordre
ifconfig.
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Unitat màxima de
transferència (MTU)

La unitat màxima de
transferència és un terme que

expressa la grandària, en bytes,
de la unitat de dades més gran
que es pot enviar utilitzant un

protocol de Internet (IP). En el
cas d’Ethernet, 1.518 bytes.

virtual d’eth0, que és en la VLAN 2). A partir d’aquest punt, l’adaptador de xarxa
virtual es pot utilitzar com qualsevol altre interfície de xarxa.

Fins i tot és possible definir alias sobre la interfície virtual:

1 [root@localhost network−scripts]# ifconfig eth0.2:0 192.168.20.21 up
2 [root@localhost network−scripts]# ifconfig
3

4 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:27:0B:D8
5 inet addr:192.168.100.101 Bcast:192.168.100.255 Mask:255.255.255.0
6 inet6 addr: fe80::2c0:26ff:fe27:bd8/64 Scope:Link
7 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
8 RX packets:4805 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
9 TX packets:9140 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0

10 collisions:0 txqueuelen:1000
11 RX bytes:3171548 (3.0 MiB) TX bytes:1196180 (1.1 MiB)
12 Interrupt:11 Base address:0xc000
13

14 eth0.2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:27:0B:D8
15 inet addr:192.168.20.20 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0
16 inet6 addr: fe80::2c0:26ff:fe27:bd8/64 Scope:Link
17 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
18 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
19 TX packets:25 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
20 collisions:0 txqueuelen:0
21 RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:3995 (3.9 KiB)
22

23 eth0.2:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:C0:26:27:0B:D8
24 inet addr:192.168.20.21 Bcast:192.168.20.255 Mask:255.255.255.0
25 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
26 .../..
27

28 [root@localhost network−scripts]#

Problemes amb l’MTU

Pràcticament, l’única qüestió que pot causar problemes en utilitzar VLAN és
l’MTU. Com que els paquets etiquetats creixen en 4 bytes, és possible que
amb alguns controladors (drivers) amb errors (bugs) la fragmentació del trànsit
no funcioni de la manera esperada. Això pot crear connexions que no tinguin
problemes amb paquets petits, però que no siguin capaces d’enviar paquets grans.

Per a detectar aquest problema és possible utilitzar l’ordre ping amb l’opció -s, que
permet definir la grandària del paquet que s’ha de transmetre. S’ha de comprovar
la comunicació en tots dos sentits, i si s’observa que, per exemple, no hi ha cap
problema amb paquets petits però que amb paquets de 1.700 bytes o més sí que
n’hi ha, s’ha de reduir l’MTU de la interfície.

Una grandària raonable d’MTU són 1.400 bytes.

Configurar les VLAN en cada arrancada del sistema

Es vol que en un servidor les VLAN es configurin automàticament cada cop que
es reinicien les interfícies de xarxa. Per això, és necessari fer ús dels scripts
d’arrancada que utilitza la seva distribució. Per exemple, en el cas de Debian,
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en el directori /etc/sysconfig/network-scripts s’inclouen els scripts que controlen
els diferents adaptadors de xarxa, tant si són físics com virtuals.

Llista de /etc/sysconfig/network-scripts al servidor Valinor:

1 , ,
2 / \ Welcome to Valinor
3 ((__−^ −̂,−^ −̂__))
4 ‘−_−−−’ ‘−−−_−’ Free software for a free society
5 ‘−−|o‘ ’o|−−’ do you want to be free ?
6 \ ‘ /
7 ): :( valinor.iespuigcastellar.xeill.net
8 :o_o:
9 "−"

10 [usuari@valinor ~]$ cd /etc/sysconfig/network−scripts/
11 [usuari@valinor network−scripts]$ ls
12 hostname.d/ ifcfg−lo@ ifdown.d/ ifdown−sit*
13 ifup.d/ ifup−plusb* ifup−sit* network−functions
14 ifcfg−eth0* ifcfg−sit0* ifdown−ipv6* ifdown−sl*
15 ifup−ipv6* ifup−post* ifup−sl* network−functions−ipv6
16 ifcfg−eth0.1* ifdown@ ifdown−post* ifup@
17 ifup−ipx* ifup−ppp* ifup−wireless* wireless.d/
18 ifcfg−eth0.14* ifdown−aliases* ifdown−ppp* ifup−aliases*
19 ifup−plip* ifup−routes* init.ipv6−global*
20

21 [usuari@valinor network−scripts]$

A la taula 1.1 podeu veure el contingut dels fitxers que configuren eth0.1 i eth0.14:

Taula 1.1. Fitxers de configuració d’eth0.1 i eth0.14

ifcfg-eth0.1 ifcfg-eth0.14

DEVICE=eth0.1
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.0.6
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.0.0
BROADCAST=192.168.0.255
ONBOOT=yes
METRIC=10
MII_NOT_SUPPORTED=no
USERCTL=no
IPV6INIT=no
IPV6TO4INIT=no
PEERDNS=yes

DEVICE=eth0.14
BOOTPROTO=static
IPADDR=192.168.14.6
NETMASK=255.255.255.0
NETWORK=192.168.14.0
BROADCAST=192.168.14.255
ONBOOT=yes
MII_NOT_SUPPORTED=yes
PEERDNS=y
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2. Configuració d’encaminadors

Imatge que representa un
encaminador.

Un encaminador és un dispositiu que interconnecta diferents xarxes i permet la
connexió entre elles i té assignada una adreça IP per cada port connectat a una
xarxa. Quan un paquet arriba a un encaminador, aquest comprova l’adreça final
del paquet i el transmet per la xarxa més adient segons la destinació. Aquesta tasca
és el que li dóna nom, encaminador: dóna un camí o ruta al paquet perquè aquest
arribi a la destinació.

2.1 Funcionament

Un encaminador no és res més que un ordinador dedicat a una única tasca,
realitzar l’encaminament de paquets de la millor manera i de la manera més ràpida
possible per les diferents interfícies (cada paquet per la interfície més adient). Per
realitzar totes aquestes tasques, un encaminador -com un ordinador normal- té una
arquitectura interna (vegeu la figura 2.1) que cal conèixer.

Figura 2.1. Arquitectura interna d’un encaminador

Internament, un encaminador consta dels elements següents:

• Memòria RAM: és on emmagatzemen les taules d’encaminament i on hi
ha les cues de paquets mentre aquests no han estat enviats per la interfície
adequada. A més, com en la memòria RAM de qualsevol ordinador, si hi
ha un tall de corrent tot el que hi ha emmagatzemat s’esborra. També s’hi
poden trobar els arxius de configuració mentre es treballa amb ells.

• Memòria NVRAM: aquesta memòria emmagatzema la còpia dels arxius
de configuració i inici de l’encaminador. El contingut d’aquesta memòria
no s’esborra si hi ha un tall del subministrament elèctric.

ROM (read only memory )
és una memòria només de
lectura que no es pot
esborrar ni gravar. Només la
pot gravar el fabricant.



Xarxes d’àrea local 52 Configuració de dispositius de xarxes

Xarxa = destinació del
paquet Interfície = port de

sortida Mètrica = nombre de
salts necessaris per arribar

a la xarxa.

• Flaix (flash): és la ROM esborrable i reconfigurable que conté la imatge i
el microcodi del sistema operatiu. No cal oblidar que un encaminador és
un ordinador i com a tal necessita un sistema operatiu per funcionar. Fa les
mateixes funcions que faria en un ordinador un “mini disc dur” que només
contingués el sistema operatiu utilitzat per arrencar.

• ROM: conté el diagnòstic d’engegada del sistema i programari del sistema
operatiu. Per actualitzar el contingut de la ROM, cal extreure el circuit
integrat de l’encaminador i substituir-lo per un de nou.

• Interfícies: són les connexions de xarxa per on entren i per on s’envien els
paquets cap a les diferents xarxes.

Com s’ha comentat, la funció principal d’un encaminador és interconnectar
diferents xarxes per l’encaminament de paquets.

Com es pot observar en la figura 2.2, l’encaminador 1 connecta la xarxa
86.34.100.0 amb els encaminadors 2 i 3. Gràcies a aquests encaminadors, un
ordinador que està connectat a la xarxa 86.34.100.0 pot enviar informació a
màquines connectades a les xarxes 69.12.128.0 o 25.34.250.0, és a dir, es pot
enviar a qualsevol màquina.

Perquè un encaminador pugi fer la seva feina eficientment, disposa internament
d’una taula amb les xarxes que té connectades directament o indirectament a
cada port. S’anomena taula d’encaminament. Aquesta taula es van actualitzant
gràcies al protocol ICMP, que envia informació d’encaminador a encaminador per
conèixer l’estat de la xarxa i, per tant, saber en tot moment la ruta més adient per
enviar els paquets.

Així doncs, perquè l’encaminador 1 pugi transmetre informació a una màquina
connectada a la xarxa 121.23.200.0, ha de tenir a la seva taula d’encaminament
que per arribar a aquesta xarxa ha d’enviar el paquet cap a l’encaminador 2, i si vol
enviar informació a una màquina connectada a la xarxa 69.12.128.0, ha d’enviar
la informació cap a l’encaminador 3.

Figura 2.2. Interconnexió d’encaminadors
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Un exemple del contingut de les taules d’encaminament dels tres encaminadors
de la figura 2.2 les podeu veure a la taula 2.1, taula 2.2 i taula 2.3, respectivament.

Taula 2.1. Taula d’encaminament de l’encaminador 1

Xarxa Interfície Mètrica

86.34.100.0 Ethernet 1 (E1) 0

198.20.30.0 Sèrie 1 (s1) 1

69.12.128.0 Sèrie 1 (s1) 1

121.23.200.0 Sèrie 0 (s0) 1

25.34.250.0 Sèrie 0 (s0) 1

Xarxa d’encaminador 1 a
encaminador 2

Sèrie 0 (s0) 0

Xarxa d’encaminador 1 a
encaminador 3

Sèrie 1 (s1) 0

El primer camp d’aquesta taula indica la xarxa de destinació a la qual es pot accedir,
el segon mostra per quina interfície s’ha d’enviar el paquet per arribar a la xarxa
indicada pel primer camp i, finalment, el tercer indica quants salts s’han de fer per
arribar a la xarxa de destinació, és a dir, per quants encaminadors s’ha de passar
per arribar a la xarxa de destinació.

Taula 2.2. Taula d’encaminament de l’encaminador 2

Xarxa Interfície Mètrica

86.34.100.0 Sèrie 1 (s1) 1

198.20.30.0 Sèrie 0 (s0) 1

69.12.128.0 Sèrie 0 (s0) 1

121.23.200.0 Ethernet 1 (E1) 0

25.34.250.0 Ethernet 2 (E2) 0

Xarxa d’encaminador 2 a
encaminador 1

Sèrie 1 (s1) 0

Xarxa d’encaminador 2 a
encaminador 3

Sèrie 0 (s0) 0

Taula 2.3. Taula d’encaminament de l’encaminador 3

Xarxa Interfície Mètrica

86.34.100.0 Sèrie 0 (s0) 1

198.20.30.0 Ethernet 1 (E1) 0

69.12.128.0 Ethernet 2 (E2) 0

121.23.200.0 Sèrie 1 (s1) 1

25.34.250.0 Sèrie 1 (s1) 1

Xarxa d’encaminador 3 a
encaminador 1

Sèrie 0 (s0) 0

Xarxa d’encaminador 3 a
encaminador 2

Sèrie 1 (s1) 0

Com s’ha comentat, aquestes taules es mantenen actualitzades perquè els encami-
nadors s’intercanvien constantment paquets d’informació de l’estat de les xarxes.
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Si per qualsevol motiu hi hagués una fallada a la xarxa i, per exemple, es tallés
una connexió entre un encaminador i un altre (com es pot veure en la figura 2.3),
aquestes taules s’haurien de modificar adientment.

En la figura 2.3 es pot observar que la connexió que hi havia entre l’encaminador
1 -per la interfície de sèrie 1 (s1)- i l’encaminador 3 -per la interfície de sèrie 0
(s0)- ha fallat. Això provoca que els paquets que s’envien per aquesta interfície
es destrueixin, però també que es generi un paquet ICMP que indica la pèrdua
d’aquesta connexió. Les taules s’han de modificar perquè es deixin de perdre
paquets. Així doncs, les taules es modifiquen com es mostra en la taula 2.4.

Figura 2.3. Xarxa amb una connexió tallada

Taula 2.4. Taula d’encaminament de l’encaminador 1 (sense la connexió a l’encaminador 3)

Xarxa Interfície Mètrica

86.34.100.0 Ethernet 1 (E1) 0

198.20.30.0 Sèrie 0 (s0) 2

69.12.128.0 Sèrie 0 (s0) 2

121.23.200.0 Sèrie 0 (s0) 1

25.34.250.0 Sèrie 0 (s0) 1

Xarxa d’encaminador 1 a
encaminador 2

Sèrie 0 (s0) 0

Xarxa d’encaminador 1 a
encaminador 3

* *

La mètrica de dues xarxes de destinació ha variat, ja que ara no tenen un camí
directe. Les sortides que es realitzaven per la interfície sèrie 1 ara es faran per la
sèrie 0, però amb una mètrica més alta -és a dir, necessitaran més salts per arribar
a la destinació.

Taula 2.5. Taula d’encaminament de l’encaminador 2

Xarxa Interfície Mètrica

86.34.100.0 Sèrie 1 (s1) 1

198.20.30.0 Sèrie 0 (s0) 1
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Taula 2.5 (continuació)

Xarxa Interfície Mètrica

69.12.128.0 Sèrie 0 (s0) 1

121.23.200.0 Ethernet 1 (E1) 0

25.34.250.0 Ethernet 2 (E2) 0

Xarxa d’encaminador 2 a
encaminador 1

Sèrie 1 (s1) 0

Xarxa d’encaminador 2 a
encaminador 3

Sèrie 0 (s0) 0

Aquesta taula no varia perquè la connexió que ha fallat és la que hi connectava
directament els encaminadors 1 i 3.

Taula 2.6. Taula d’encaminament de l’encaminador 3 (sense la connexió a l’encaminador 1)

Xarxa Interfície Mètrica

86.34.100.0 Sèrie 1 (s1) 2

198.20.30.0 Ethernet 1 (E1) 0

69.12.128.0 Ethernet 2 (E2) 0

121.23.200.0 Sèrie 1 (s1) 1

25.34.250.0 Sèrie 1 (s1) 1

Xarxa d’encaminador 3 a
encaminador 1

* *

Xarxa d’encaminador 3 a
encaminador 2

Sèrie 1 (s1) 0

En aquest cas, passa el mateix que en l’exemple de l’encaminador 1: els paquets
que abans s’enviaven per la interfície sèrie 0 ara s’envien per la interfície sèrie 1
amb una mètrica més alta. Com podeu observar, la xarxa entre l’encaminador 3 i
1 no apareix, ja que és la xarxa que ha fallat i, per tant, no s’hi pot arribar de cap
manera.

El fet que un encaminador connecti amb diferents xarxes per l’encaminament dels
paquets transmesos per les xarxes fa que aquest element hagi de tenir una configu-
ració correcta. Així doncs, per al funcionament correcte dels encaminadors, s’han
de configurar correctament.

2.2 Configuració bàsica

Perquè un encaminador funcioni correctament, cal configurar-lo: s’ha de connec-
tar a un ordinador, ja que un encaminador no té teclat ni monitor per veure què és
el que s’hi fa.

L’encaminador i la màquina es connectaran amb un cable de sèrie especial, ja que
en una punta hi ha un connector RJ-45 i a l’altra hi ha un connector SUB-D DB9
-que és el que es connecta al port COM. El connector RJ-45 es connecta a la part
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Les versions d’MS-Windows
posteriors a XP ja no
incorporen l’aplicació

Hyperterminal. Podeu
utilitzar al seu lloc l’aplicació

PuTTY (http:
//www.putty.org/). Els

paràmetres de la connexió
seran els mateixos.

Elecció de la interfície

Normalment l’encaminador es
connecta al port COM 1 de

l’ordinador. Si no s’ha connectat
a aquest port, només cal indicar a

quin port s’ha fet.

del darrere de l’encaminador i el connector DB9 es connecta al port COM 1 de
l’ordinador.

Per comunicar-se amb l’encaminador, s’utilitza l’aplicació de l’Hyperterminal
(figura 2.4) en cas que es faci servir un sistema operatiu Windows. O el gtkterm
si el sistema operatiu és Linux.

Figura 2.4. Hyperterminal

Un cop escollit el nom que es donarà a la connexió, cal indicar per quin connector
es farà la connexió; normalment s’utilitza el COM 1 (figura 2.5).

Figura 2.5. Elecció de la interfície

Un cop s’ha indicat a quin connector està connectat l’encaminador, s’ha de
configurar la connexió (figura 2.6).

http://www.putty.org/
http://www.putty.org/
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Figura 2.6. Configuració de l’Hyperterminal

Aquesta connexió normalment es fa a una velocitat de 9600 bps amb una transmis-
sió de 8 bits de dades sense paritat i 1 bit d’aturada.

Si el sistema operatiu que s’utilitza és el Linux, l’aplicació necessària per a la
comunicació amb l’encaminador es diu gtkterm (figura 2.7). Si no es realitza
utilitzant aquesta configuració, és molt probable que no es pugui establir la
connexió i, per tant, no podreu configurar l’encaminador.

Figura 2.7. Pantalla gtkterm

Per configurar-la s’ha d’anar a Configuració i seleccionar Port del menú desple-
gable. Un cop seleccionat, s’obrirà la finestra de configuració com es mostra a la
figura 2.8.

La configuració...

...que accepten els encaminadors
per poder fer la connexió de
configuració és la que es mostra
en aquesta figura. Si aquesta
varia, l’encaminador no serà
capaç de conversar amb la
màquina connectada.
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Figura 2.8. Configuració de l’aplicació gtkterm

Cal recordar que la interfície COM 0 en Linux és el port /dev/ttyS0. La resta de
configuracions són les mateixes que per al programa Hyperterminal de Windows.

Un cop feta aquesta configuració, ja es pot establir la connexió amb l’encaminador
i configurar tot allò que faci falta. Per a fer les configuracions necessàries,
disposareu d’un simulador d’encaminador perquè d’aquesta manera no hàgiu de
tocar el vostre, no fos cas que després no us poguéssiu connectar a Internet a causa
que hàgiu configurat alguna cosa malament.

Com que utilitzarem un simulador de xarxes per realitzar les configuracions,
no serà imprescindible utilitzar el programa HyperTerminal ni cap de similar.
No obstant això, és molt recomanable almenys llegir el que s’ha indicat
d’aquests programes per saber com funcionen. Són els que caldrà utilitzar a
la realitat.

Amb el simulador de Cisco la primera pantalla que veureu serà la que es mostra a
la figura 2.9.

Figura 2.9. Pantalla inicial del simulador Packet Tracer
de Cisco Systems

Per afegir dispositius a la xarxa que simulem cal fer els següents clics:

1. Al tipus de dispositiu que volem situar (part inferior esquerra de la finestra).
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2. Al dispositiu concret que volem afegir (part inferior esquerra de la finestra).

3. Al lloc on el volem posar (requadre blanc gran).

A la figura figura 2.10 es mostren aquestes zones.

Figura 2.10. Passos per afegir un dispositiu a la xarxa simulada

Per connectar dispositius de la xarxa que simulem cal fer els següents clics:

1. A la icona raig (part inferior esquerra de la finestra).

2. Al tipus de cable que utilitzarem (part inferior esquerra de la finestra).

3. Al primer dispositiu a connectar (dins del requadre blanc gran). Surt un
desplegable per triar la interfície associada al cable.

4. Al segon dispositiu a connectar (exactament igual que al pas anterior).

A la figura figura 2.11 es mostra on cal fer aquests clics per unir dos commutadors.

Figura 2.11. Passos per afegir un dispositiu a la xarxa simulada
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Amb aquest simulador, quan feu clic a sobre d’un dispositiu i, a la finestra que
apareix, seleccioneu la pestanya CLI, veureu una pantalla com la de la figura
2.12, que seria la mateixa que veuríeu si empréssiu les aplicacions Hyperterminal
i gtkterm per configurar un commutador físicament.

Figura 2.12. Pantalla inicial de configuració d’un encaminador

Cal respondre que no a la pregunta que ens fan (“Continue with configuration
dialog?”) i, després, picar un enter. Ens apareixerà l’indicador del sistema
(Router>) que ens indica que podem introduir ordres.

Abans de començar, cal saber un parell de coses. En primer lloc, hi ha diversos
modes de treballar amb un encaminador:

• Mode d’usuari: quan treballeu en mode d’usuari tindreu un accés limitat
a l’encaminador. Per saber que esteu en mode d’usuari, heu de mirar
l’indicador: si l’aspecte és Router>, voldrà dir que esteu en mode d’usuari.

• Mode privilegiat: en aquest mode tindreu un accés més ampli a l’encami-
nador. Així doncs, des d’aquest mode podreu fer una anàlisi detallada de
l’estat de l’encaminador i podreu manipular els arxius de configuració. Per
saber que esteu en mode privilegiat, també heu de mirar l’indicador: en
aquest cas l’indicador ha de tenir la forma Router#, on Router és el nom
que s’ha donat a l’encaminador.

• Mode de configuració global: des d’aquest mode podeu utilitzar ordres
de configuració simples. Per saber que esteu en aquest mode, l’aspecte de
l’indicador és Router(config)#.

• Altres modes de configuració: aquest mode permet configuracions més
detallades. Per saber que esteu en aquest mode, també heu d’observar
l’indicador: en aquest cas, tindrà un aspecte similar a Router(config -
mode)#, on el mode indica quina configuració realitza.
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• Router(config - if)# configuració d’una interfície

• Router(config - subif)# configuració de subinterfícies lògiques d’una inter-
fície física

• Router(config - line)# configuració d’una línia de terminal

• Router(config - controller)# configuració d’una controladora

• Router(config - router)# configuració de protocols d’encaminament

Tingueu en compte que treballant amb els diferents modes és quan tindreu més
problemes, ja que intentareu configurar alguna cosa des d’un mode equivocat amb
les ordres correctes i no trobareu on és l’error.

Un cop sabem ja els modes de treball, provarem diferents ordres. Entreu al
simulador i en mode d’usuari mireu la informació de la versió del sistema operatiu
amb l’ordre show version (figura 2.13).

Figura 2.13. Pantalla show version

Hi ha una sèrie d’ordres que es poden utilitzar en mode d’usuari però que no varien
la configuració de l’encaminador, ja que un encaminador només es pot configurar
en mode de configuració de terminal.

A més, per poder comprovar les configuracions cal estar en mode privilegiat, ja
que en aquest mode es té un control més gran de tota la informació de l’estat
de l’encaminador: es pot comprovar l’estat de totes les interfícies, comprovar la
configuració i protocols només d’una interfície, examinar els protocols utilitzats
per l’encaminador, etc.

Per configurar l’encaminador, cal estar en mode de configuració global. A
partir d’aquest mode es pot començar la configuració entre els altres modes per

Show version

Aquesta ordre s’utilitza en mode
d’usuari i mostra tota la
informació referent al sistema
operatiu com la versió, la
quantitat, tipus d’interfícies de
l’encaminador, etc.

enable

Amb l’ordre enable, es passa de
mode d’usuari a mode
privilegiat, mode des d’on es
comprovaran les configuracions
de l’encaminador.
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configurar pas a pas l’encaminador. Si es volen configurar les interfícies, cal entrar
en mode de configuració d’interfície, etc.

Per poder fer les comprovacions de l’estat de les interfícies, en primer lloc s’ha
de configurar l’encaminador. Per aconseguir configurar-lo cal passar a mode
privilegiat executant l’ordre enable. Per tornar a mode d’usuari, l’ordre serà
disable o exit. Executeu, doncs, l’ordre enable (figura 2.14).

Figura 2.14. Ordre enable

Com podeu comprovar, l’indicador ha canviat de Router> a Router#. Aquest fet
indica que el pas d’un mode a l’altre s’ha realitzat correctament.

Abans de començar la nova configuració de l’encaminador, s’ha de comprovar la
configuració actual de les connexions mitjançant l’ordre show running- config:
per exemple, s’ha de veure si ja tenen una configuració, si estan activades o no.
Si utilitzeu el simulador d’encaminador, com que encara no s’ha configurat res,
ens indicarà que cap interfície no té adreça IP i que estan en l’estat de caigudes (o
shutdown), és a dir, que no poden rebre ni enviar.

Quan executeu aquesta ordre, us apareixerà el nombre d’interfícies de què disposa
aquest encaminador. Comprovareu que té diferents interfícies de sèrie i diverses
d’Ethernet: les primeres són les que s’utilitzen per connectar un encaminador amb
l’altre, mentre que les segones són les que connecten amb les diferents xarxes
d’ordinadors.

També us apareixerà altra informació que haureu de tenir en compte com pot ser
el nom de l’ordinador -és a dir, el nom de l’encaminador-, així com informació
sobre si l’encaminador disposa de contrasenya o no tant per configurar-lo com per
tenir-hi accés; a més, també dóna informació de quines són les xarxes a les quals
dóna accés.
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La figura 2.15 il·lustra la sortida de l’ordre show running-config.

Figura 2.15. Ordre show running-config

Com podeu comprovar, aquí apareixen totes les interfícies de l’encaminador, però
en aquest moment no n’hi ha cap de configurada.

Per aprendre com es configuren els encaminadors, se’n configuraran dos (els
encaminadors 1 i 2). Es configuraran les adreces de sèrie, que són les que
connecten els dos encaminadors entre ells i les que permeten enviar paquets d’un
encaminador a l’altre. La configuració es farà tenint en compte les dades de la
taula següent:

Taula 2.7. Dades de configuració dels encaminadors

Encaminador Nom de l’en-
caminador

Adreça de
sèrie

Màscara
subxarxa

Contrasenya
de
configuració

Contrasenya
de consola

1 ABM Sèrie 2/0
201.100.11.1

255.255.255.0 encaminador terminal

2 BTA Sèrie 3/0
201.100.11.2

255.255.255.0 encaminador terminal

Show running-config

Aquesta ordre serveix perquè
l’encaminador mostri l’estat de
la seva configuració, les adreces
IP i l’estat de cada interfície, el
nom de l’encaminador, si hi ha
contrasenya o no, etc.
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Els passos que se seguiran per realitzar aquesta configuració són els següents:

1. Afegir els dos encaminadors i connectar-los a través del port sèrie.

2. Canviar el nom a l’encaminador.

3. Configurar la interfície sèrie 0.

4. Canviar la contrasenya de configuració.

5. Canviar la contrasenya de consola.

En primer lloc afegirem dos encaminadors del tipus “Generic” (la penúltima icona
de la fila dels encaminadors). El simulador els numera automàticament com a
“Router1” i “Router2”. Per fer-ho, podeu seguir els passos explicats anteriorment.

Ara cal afegir el cable que els uneix. Per fer-ho, cal fer clic a la zona inferior
esquerra, sobre del raig i, a continuació, seleccionar el tipus de cable que es
representa per un cable vermell amb un rellotge (a la figura 2.16 es veu on cal
fer aquests clics). Aquest tipus de cable correspon a un cable sèrie.

Figura 2.16. Selecció del cable sèrie

Un cop seleccionat el cable, cal fer clic a l’encaminador 1, seleccionar la interfície
Se2/0. A continuació, cal fer el mateix amb l’encaminador 2. Amb això ja tenim
els commutadors en xarxa i podem començar a configurar-los.

Per poder configurar l’encaminador cal abans tenir l’encaminador en mode de
configuració global. Per arribar a aquest mode, primer cal passar de mode d’usuari
a mode privilegiat i, un cop en mode privilegiat, s’ha de passar a mode de
configuració global.

Per passar de mode d’usuari a mode privilegiat s’utilitza l’ordre enable, i per
passar de mode privilegiat a mode de configuració global es fa servir l’ordre
configure terminal (figura 2.17).
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Figura 2.17. Ordres per canviar de mode

Podeu comprovar que s’ha passat de mode d’usuari a mode privilegiat, ja que
l’indicador ha canviat a Router#, i finalment s’ha canviat a mode de configuració
global perquè l’indicador mostra Router(config)#.

El primer que s’ha de fer és assegurar-se que l’encaminador té activat el protocol
d’encaminament RIP: per a això, simplement s’ha d’entrar al mode de configura-
ció de l’encaminador i sortir-ne. S’entra al mode de configuració de l’encaminador
amb l’ordre router rip i es torna al mode de configuració global utilitzant l’ordre
exit (figura 2.18).

Figura 2.18. Ordres per activar el protocol RIP
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hostname

Amb aquesta ordre es canviarà el
nom a l’encaminador. S’ha
d’executar des del mode de

configuració global.

Els protocols d’encaminament com RIP fan possible que els encaminadors
intercanviïn informació per construir i mantenir les taules d’encaminament.

El primer pas que s’ha indicat és el canvi de nom de l’encaminador, que es fa amb
l’ordre hostname i el nou nom de l’encaminador (figura 2.15).

Figura 2.19. Ordres per canviar de nom

El segon pas és la configuració de la interfície de sèrie 2/0 (figura 2.20). Per fer-
ho, s’ha de tornar a canviar a un mode que permeti una configuració més gran. El
canvi de mode es farà mitjançant l’ordre interface serial 2/0, ja que és justament
la interfície de sèrie 2/0 la que es vol configurar. I en aquest punt s’indicarà la IP
de la interfície i la màscara que s’utilitzarà (sempre s’ha d’indicar la màscara de
subxarxa).

Figura 2.20. Ordres per configurar la interfície de sèrie 2/0
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I ara només cal configurar la interfície de sèrie 2/0: se li ha de donar l’adreça IP
i la màscara que s’utilitzarà, i a més s’ha d’activar. Si no s’activa la interfície,
aquesta no és reconeguda per l’encaminador (figura 2.21).

Figura 2.21. Ordre ip address

Un cop configurada l’adreça IP, cal configurar la velocitat de rellotge, ja que una
de les màquines és l’encarregada de controlar-lo. Si no es configurés aquesta
velocitat, no hi podria haver connexió entre els encaminadors, ja que l’un enviaria
a una velocitat i l’altre rebria a una altra, amb la qual cosa es podrien perdre bits
(figura 2.22).

Només cal configurar la velocitat quan es connecten les interfícies sèrie (i només
a una de les interfícies); a les interfícies Ethernet o FastEthernet no cal fer-ho.

Figura 2.22. Ordre clock rate

Interfície de sèrie 2/0

Ordre per configurar la interfície
de sèrie 2/0. En aquest punt
s’indica l’adreça IP d’aquest
terminal, la màscara de subxarxa
i la velocitat de rellotge, i
s’activa la interfície.

ip address

Ordre necessària per configurar
la interfície: s’ha d’introduir la
seva adreça IP i indicar quina
màscara de subxarxa s’utilitzarà
en la interfície que es configura.
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Clock rate

Ordre per configurar la velocitat
de rellotge. Aquesta ordre només

cal aplicar-la a l’encaminador
que fa funcions de DCE, en

aquest cas a l’encaminador 1.
Aquesta màquina controlarà el

rellotge de la comunicació.

Normalment els ports no
configurats estan inactius

en l’estat shutdown. Per
poder transmetre per la

interfície, cal activar-la amb
aquesta ordre.

S’ha de tenir en compte que quan es connecten dos encaminadors per la interfície
de sèrie, tal com es fa en aquest cas, la connexió es realitza mitjançant un cable
anomenat DTE-DCE: un encaminador es configura com a DTE i l’altre, com a
DCE. La velocitat de rellotge la controla l’encaminador configurat com a DCE.

Un cop s’ha configurat la velocitat de rellotge, cal activar la interfície de sortida per
poder realitzar les transmissions mitjançant l’ordre no shutdown (figura 2.23), ja
que shutdown significa que la interfície està caiguda, és a dir, que no es pot enviar
ni rebre informació per aquesta interfície.

Figura 2.23. Ordre no shutdown

Un cop configurada la interfície de sèrie, es pot comprovar que s’ha fet correcta-
ment. Per a això, cal sortir del mode de configuració de la interfície i del mode
de configuració global utilitzant l’ordre exit, ja que es comprova l’estat de les
interfícies des del mode privilegiat amb l’ordre show running-config.

L’ús d’aquesta ordre mostra la configuració de totes les interfícies, per això només
cal buscar les dades que ens interessen. En aquest cas, la interfície que s’ha
configurat és la de sèrie 2/0. Depenent de l’encaminador, hi pot haver diferents
interfícies —del tipus sèrie i del tipus Ethernet—; per això el nombre identifica
de quina interfície es tracta, ja que n’hi ha diferents del mateix tipus (figura 2.24).
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Figura 2.24. Comprovació de la configuració de la interfície de sèrie 0

El pas següent és canviar la contrasenya d’accés al terminal. Per fer aquest
canvi, s’ha d’executar des del mode de configuració de consola i, per tant, s’han
d’executar les ordres configure terminal per entrar al mode de configuració global
i line console 0 per entrar al mode de configuració de consola (figura 2.25).

Un cop arribats a aquest punt, només cal aplicar l’ordre per canviar la contrasenya,
que és password router (o qualsevol altra paraula en lloc de router); una vegada
s’ha fet això, s’ha d’aplicar l’ordre login per activar aquesta contrasenya i fer que
l’encaminador la demani.

L’últim pas que queda és el canvi de contrasenya de configuració, és a dir, perquè
cada vegada que canvieu de mode d’usuari a mode privilegiat us demani aquesta
contrasenya (figura 2.26). Des del mode de configuració global s’ha de passar
a mode de configuració de terminal vty amb l’ordre line vty 0 4; aquí només
cal canviar la contrasenya com s’ha fet anteriorment, aplicant l’ordre password
router (o qualsevol altra paraula en lloc de router) i activant-la amb login.

line console 0

Aquesta ordre serveix per poder
assignar una contrasenya a la
consola i d’aquesta manera evitar
l’accés a l’encaminador a
persones autoritzades.
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Figura 2.25. Configuració de la contrasenya de consola

Figura 2.26. Configuració de password vty

En aquest punt, cal indicar a l’encaminador que activi la contrasenya aplicant
l’ordre enable password terminal (o qualsevol altra paraula en lloc de terminal).
Si no es fa aquest pas, l’encaminador no demanarà la contrasenya quan es canviï
a mode privilegiat.

Utilitzant aquesta ordre es configura una contrasenya per canviar a mode privile-
giat i poder fer comprovacions de l’estat de l’encaminador (figura 2.27).
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Figura 2.27. Activació de la contrasenya de vty

Un cop s’ha acabat la configuració del primer encaminador, es realitza una
comprovació per verificar que demana totes les contrasenyes i que s’han fet
correctament les configuracions.

Per fer aquest pas sortirem de l’encaminador sense tancar-lo, ja que encara no
s’ha guardat la configuració, i es tornarà a entrar per comprovar que demana les
contrasenyes. Un cop estigueu en mode privilegiat, executareu l’ordre exit per
comprovar la configuració de les contrasenyes (figura 2.28). És molt important no
apagar l’encaminador, ja que no s’han desat els canvis.

Figura 2.28. Comprovació de les contrasenyes

Un cop s’ha comprovat que l’encaminador demana les contrasenyes i que la
configuració és la correcta, ja es pot guardar la configuració a la memòria NVRAM
per no perdre-la si hi ha un tall de corrent.

enable password

Un cop s’ha configurat la
contrasenya, cal activar-la;
altrament, no serveix de res
haver-la configurat ja que
l’encaminador no la demanarà.

Cal recordar que s’ha estat
treballant a la memòria RAM de
l’encaminador i que, per tant, no
s’ha guardat cap configuració
realitzada. Per això, si s’apaga
l’encaminador, s’haurà de
començar de nou.



Xarxes d’àrea local 72 Configuració de dispositius de xarxes

Un cop s’ha comprovat que
la configuració nova és

correcta, s’ha
d’emmagatzemar a la
memòria no volàtil de
l’encaminador per no

perdre-la si hi ha un tall de
corrent; en aquest supòsit,

només caldrà tornar-la a
carregar.

Aquest pas és molt important i s’ha d’anar en compte amb l’ordre; en cas contrari,
es podria esborrar tota la configuració de l’encaminador i s’hauria de tornar a
instal·lar-ne el sistema operatiu.

L’ordre que s’ha d’executar per guardar la configuració de memòria RAM a la
memòria NVRAM (figura 2.29) és copy running-config startup-config.

Figura 2.29. Gravar la configuració a l’NVRAM

Durant tota l’estona s’ha estat treballant sobre la memòria volàtil de l’encami-
nador; això vol dir que en el moment en què l’encaminador deixés de rebre
alimentació, aquesta memòria s’esborraria i es perdria tota la feina feta. La
memòria volàtil és la running-config memòria d’execució; per no perdre aquesta
configuració s’ha de copiar a la memòria NVRAM, que és la que conté les dades
d’arrencada startup-config.

Després de configurar el primer encaminador, cal configurar el segon seguint
els mateixos passos. Ara, però, no s’ha d’activar l’ordre clock rate, ja que
l’encaminador ABM és l’encarregat de proporcionar el rellotge a la connexió.

Un cop configurat el segon encaminador, cal comprovar si hi ha connexió entre les
dues màquines amb l’ordre ping: n’hi ha prou de fer ping IP, on IP és l’adreça IP
de la màquina de la qual voleu comprovar que està connectada a la que utilitzeu.
Si s’executa l’ordre ping des del segon encaminador que s’ha configurat, es veurà
el que es mostra en la figura 2.30.
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Figura 2.30. Ordre ping

Com es pot comprovar en la figura 2.30, quan s’ha executat l’ordre ping a la
màquina amb adreça IP 201.100.11.1 s’ha rebut un missatge que indica que tots
els paquets enviats per comprovar que l’altra màquina hi estava connectada han
arribat correctament: han arribat cinc paquets de cinc paquets enviats; si l’altra
màquina no hi estigués connectada, la resposta hauria estat zero paquets de cinc.

Tal com s’ha configurat l’encaminador per poder comprovar que la connexió entre
les dues màquines és correcta, s’ha d’aplicar un ping a l’adreça IP, cosa que
provoca que hagi de recordar les adreces IP de les màquines que estan connectades.
Es pot variar la configuració fent un ping al nom de la màquina.

Per canviar aquesta configuració, cal entrar al mode de configuració global i
introduir quin nom de màquina tenen les diferents adreces IP amb l’ordre ip host
nom_màquina IP. Només hi pot haver una línia per cada màquina connectada
(figura 2.31).

Aquesta configuració s’ha de repetir a cada encaminador, i així cada encaminador
coneixerà les diferents adreces IP que té la resta d’encaminadors; es pot provar
fent un ping al nom de la màquina (figura 2.32).

Una ordre que s’utilitza molt és help, amb la qual es poden comprovar quines
ordres hi ha disponibles a cada moment. A més, si mentre configureu no sabeu
quina és l’ordre que heu d’indicar o les opcions que té una ordre, amb help es
mostraran les opcions disponibles i podreu triar l’opció més adient. L’ordre help
s’invoca picant el signe interrogant (?). L’interrogant pot escriure’s en qualsevol
moment i ens surt automàticament la informació d’ajut.

ping

Amb aquesta ordre es comprova
a través de la xarxa si hi ha
connexió entre les dues
màquines i, per tant, si es poden
transferir les dades.

ip host nom_màquina IP

Amb aquesta ordre s’indica a
l’encaminador que es pot arribar
a la màquina amb un nom
determinat des de les adreces IP
especificades. Per tant, quan es
fa un ping al nom de la màquina,
en realitat es fa un ping a cada
una de les adreces IP que consten
després del nom.
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Com es pot comprovar, en
fer el ping al nom de la

màquina l’encaminador ha
substituït el nom de la

màquina per l’adreça IP que
se li ha indicat com a adreça

d’aquell nom.

Amb l’ordre help en mode
de configuració global

apareix tota la llista de les
ordres.

Figura 2.31. Sincronització del nom de la màquina amb l’adreça IP

Figura 2.32. Ping al nom de la màquina

En la figura 2.33 es poden veure totes les ordres que es poden utilitzar des del
mode de configuració global. A cada mode de configuració hi ha una llista tan
llarga o més de totes les ordres amb què podeu configurar l’encaminador.
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Figura 2.33. Ordre help en mode de configuració global

Ja s’han vist les ordres més importants que es poden utilitzar per configurar els
dos encaminadors, però no són les úniques. A continuació us exposarem algunes
ordres més amb una petita explicació del seu funcionament:

• clear: serveix per esborrar o reinicialitzar diferents configuracions.

– Exemple 1: clear interface serial 0 esborra la configuració de la
interfície de sèrie 0.

– Exemple 2: clear ip route * esborra tota la taula de rutes.

• clock set: permet configurar la data i l’hora del sistema.

• configure terminal: dóna accés al mode de configuració global. Per sortir
d’aquest mode cal aplicar l’ordre exit.

• copy: serveix per copiar els arxius de configuració.

• debug: habilita funcions de depuració. Cal anar amb compte amb aquesta
ordre, ja que podria bloquejar fàcilment l’encaminador.

• disable: canvia de mode privilegiat a mode d’usuari.

• ping: comprova la connectivitat entre diferents aparells, entre encaminador
i encaminador, entre encaminador i ordinador, entre ordinador i encamina-
dor, etc.

• reload: programa per tornar a engegar el sistema.

• send: envia un missatge a altres usuaris, individualment o col·lectivament.

• show access-lists: mostra la llista d’accessos cada vegada que un paquet
ha arribat correctament. Les llistes d’accés (ACL) serveixen per filtrar el
trànsit.
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IOS

L’IOS és l’element fonamental
dels encaminadors. S’encarrega
de gestionar tots els dispositius

físics i gestiona l’encaminament
i la commutació. Normalment

resideix en la memòria Flash en
forma d’un únic arxiu.

• show arp: mostra la taula arp, o sigui les adreces MAC amb l’adreça IP
corresponent. Cada targeta de xarxa —és a dir, cada interfície— tindrà una
MAC i una adreça IP.

• show buffers: mostra estadístiques de la memòria interna.

• show cdp neighbour: mostra informació dels encaminadors més propers
de la marca Cisco, ja que és un protocol Cisco (cdp = Cisco discovery
protocol).

• show clock: mostra la data i l’hora del sistema.

• show configuration: mostra la configuració amb què l’encaminador inicia,
és a dir, la que hi ha emmagatzemada a la memòria NVRAM. Equival a
show startup-configuration.

• show controlers: dóna informació dels controladors, la targeta, si el tipus
del cable connectat és DTE o DCE, etc.

• show interfaces: mostra l’estat de les interfícies.

• show ip protocols: indica els protocols d’encaminament configurats.

• show ip route: mostra les taules d’encaminament.

• show protocols: dóna els protocols de xarxa habilitats i un resum de les
direccions de xarxa ordenades per interfície.

• show running-config: recull la configuració que hi ha en execució.

• show startup-conf : mostra la configuració amb què iniciarà el dispositiu.

• show version: proporciona informació sobre el model de l’encaminador, la
versió de sistema operatiu que utilitza, etc.

• traceroute: mostra la ruta fins a arribar a la destinació, per quines adreces
IP ha de passar el paquet per arribar a la destinació.

Totes aquestes ordres funcionen amb un encaminador. Si les voleu provar al simu-
lador d’encaminador, és possible que algunes no funcionin perquè probablement
no s’ha previst la necessitat d’incloure-les al simulador.

2.3 Manteniment i configuració de xarxes amb encaminadors

El manteniment correcte dels encaminadors i la planificació de les còpies de
seguretat dels nostres dispositius ens permeten optimitzar el trànsit en la nostra
xarxa.

Hem de tenir en compte que els encaminadors no poden treballar sense un sistema
operatiu i arxius de configuració, hem de ser capaços de determinar les seqüències
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d’inici, càrrega i ubicació dels arxius necessaris; i tanmateix, s’ha de garantir la
seguretat i la tolerància a errades del sistema.

El manteniment comporta la configuració correcta perquè el sistema operatiu de
l’encaminador (IOS) desenvolupi correctament les seves funcions:

• Tractament de l’encaminament i la commutació.

• Gestió de totes les interfícies.

• Accés fiable i segur als diferents dispositius de la xarxa.

• Escalabilitat de la xarxa.

D’altra banda, hem de fer còpies de seguretat, que ens permetran recuperar l’estat
del sistema o actualitzar-lo amb una nova versió.

Les còpies de seguretat són fonamentals per al manteniment correcte del
sistema.

La configuració de la xarxa s’ha de fer amb protocols d’encaminament, que
ens proporcionen les eines necessàries per connectar diferents encaminadors i
proporcionar rutes segures i fiables d’una manera automàtica.

Els protocols d’encaminament automatitzen la gestió de la configuració de
la xarxa.

2.3.1 Imatges d’IOS

Els arxius de l’IOS i els de configuració d’inici són els elements fonamentals per
al bon funcionament del nostre encaminador, un cop s’han realitzat les fases de
POST i d’arrencada (bootstrap) es fa la càrrega de l’IOS. El sistema operatiu pot
residir en la memòria Flash, en un servidor TFTP o en la ROM, per determinar on
resideix i el tipus d’inici es fa servir el registre de configuració.

En la figura 2.34 s’observa la seqüència de càrrega de l’IOS i dels arxius de
configuració i les diferents ubicacions on poden residir.

Un cop s’ha carregat l’IOS es fa la càrrega de l’arxiu de configuració, i a
continuació s’han de fer les còpies de seguretat en un servidor de transferència de
fitxers trivial o TFTP per tenir les primeres còpies dels fitxers d’inici i del sistema
operatiu IOS.
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Nom de l’arxiu IOS

El nom de l’arxiu IOS que
resideix en la memòria Flash ens
proporciona informació referent
al tipus de plataforma, les seves

característiques i el format de
l’arxiu.

Figura 2.34. Seqüència de càrrega de l’IOS

Els fitxers del sistema operatiu tenen una estructura de noms molt significativa,
simplement veient el nom podem interpretar per a quina plataforma s’executa
el sistema operatiu, quines característiques té i quin és el format de les dades,
des d’on s’executa i si està comprimit. El nom està format per aquestes tres
parts separades per guions, per exemple C2500-IS-L. La taula 2.8 ens mostra les
característiques dels noms.

Taula 2.8. Format dels noms IOS

Plataforma Característiques Format

C2500 IS LZ

C1700 BNS L

El camp plataforma fa referència al model d’encaminador (C2500 o C1700 en
aquest cas). La resta de camps (característiques i format) estan determinats per una
composició de sigles. Cadascuna de les diferents sigles té un significat determinat;
les de la taula 2.9 són les més comunes.

Taula 2.9. Valors de les sigles dels noms IOS

Valor Significat

I Proporciona suport per serveis IP

B Proporciona suport AppleTalk

N Proporciona suport a protocols de xarxa IPX

Z Arxiu comprimit

L Arxiu reubicable

Podeu veure la versió i el nom de l’arxiu IOS mitjançant l’ordre show version.
Si observeu la figura 2.35 podeu veure un exemple d’ús d’aquesta ordre. Podeu
veure, a més, que el programa d’arrencada (bootstrap) show version s’executa
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des de la memòria ROM, la càrrega del sistema s’ha executat des de la memòria
Flash. També es pot veure el valor del camp configuration register, que, en aquest
cas, té el valor 0x2102. Aquest valor ens indica el tipus d’inici de l’encaminador
mitjançant aquest codi hexadecimal.

Figura 2.35. Exemple d’ús de l’ordre show version

Inici de l’encaminador: ROMMON

A vegades ens pot interessar modificar el procés d’inici de l’encaminador. Per fer-
ho tenim dos mètodes: un és modificar el registre de configuració i l’altre, usar
les ordres boot system. El registre de configuració es pot modificar des del mode
privilegiat o amb el monitor de ROM. A continuació especifiquem com es pot
modificar de diferents maneres.

Modificació de configuració del registre mitjançant ROMMON: El monitor
de ROM o ROMMON és una versió mínima del sistema operatiu amb un conjunt
de funcions limitades, està ubicat en la memòria ROM i no es pot modificar o
actualitzar, per fer-ho caldria incorporar un altre ROM diferent a la placa base de
l’encaminador ctrl+pause. Aquest mode de treball ens permet, bàsicament, fer les
funcions següents:

• Restaurar la contrasenya.

• Modificar el registre de configuració.

• Gestionar la seqüència d’inici de l’encaminador.

• Restaurar còpies de seguretat de l’IOS amb TFTP.

• Restaurar còpies de seguretat de l’IOS amb Xmodem.

El ROMMON s’executa automàticament quan l’encaminador no troba cap con-
figuració correcta en la memòria Flash. També podem interrompre el procés

L’ordre show version...

...mostra informació referent al
sistema operatiu, com és el nom
de l’arxiu o informació dels
dispositius físics que té
l’encaminador.

ROMMON

El monitor de ROM ens permet
restaurar l’IOS, és un sistema
operatiu amb un conjunt d’ordres
mínim. S’ubica en la memòria
ROM, per accedir a aquest mode
disposem de la combinació de
tecles , que cal pitjar quan està
arrencant l’encaminador.
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Ctrl+pause

La combinació de tecles
ctrl+pause ens permet accedir al
ROMMON. Fa una interrupció

en la càrrega del sistema operatiu.

L’ordre reset ens permet
sortir del ROMMON i

recarregar l’encaminador
amb les opcions d’inici que

s’hagin configurat.

ordre confreg

L’ordre permet modificar la
configuració d’inici que resideix

al registre de configuració,
únicament es pot executar des

del monitor de Rom.

d’arrencada de l’encaminador per accedir al ROMMON amb la combinació de
tecles ctrl+pause.

Identifiquem que ens trobem en el monitor de ROM pel símbol de sistema:

1 ROMMON 1>

Si som en el monitor de ROM i volem tornar a reiniciar el sistema disposem de
l’ordre reset.

1 ROMMON 2> reset

Les opcions de configuració que es poden utilitzar en el ROMMON les podeu
veure en la figura 2.36, només cal introduir un ?.

Figura 2.36. Opcions de configuració al ROMMON

Des del ROMMON podem modificar el registre de configuració amb l’ordre
confreg valor. El registre és un valor que s’emmagatzema en la NVRAM, confreg
té una grandària de 16 bits i es representa en format hexadecimal. La funció
confreg principal del registre és indicar l’ordre de càrrega de l’IOS. Aquesta ordre
depèn del valor que tinguem emmagatzemat. Per modificar la seqüència només
cal variar els darrers quatre bits del registre de configuració. El valor per defecte
sempre és 0x2102. La taula 2.10 mostra els valors més comuns que pot tenir el
registre de configuració i què volen indicar.

Taula 2.10. Valors del registre de configuració d’un encaminador

Valor Funció

0xnnn0 Inicia l’encaminador amb el monitor de ROM.

0xnnn1 Inicia l’encaminador des de la memòria Flash.

0xnnn2 fins a 0xnnnF Inicia l’encaminador des de la memòria NVRAM.

0xnn42 Inicia l’encaminador sense carregar l’arxiu de
configuració. Serveix per recuperar contrasenyes.
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Es pot consultar la configuració actual del registre mitjançant l’ordre show
version.

Des del mode de configuració global, amb l’ordre config-register 0x210X podem
modificar la configuració d’inici. A continuació amb l’ordre reload reiniciem
l’encaminador per tal que es carregui tal com hem indicat.

La figura 2.37 ens mostra com podem modificar la configuració perquè iniciï
amb el monitor de ROM. S’executa l’ordre config-register 0x2100, a continuació
guardem la configuració i recarreguem l’encaminador mitjançant l’ordre reload.

Figura 2.37. Execució de l’ordre configure register

En iniciar l’encaminador es carrega el monitor de ROM, s’identifica perquè
apareix el símbol de sistema ROMMON>, per tornar a la configuració anterior
utilitzem l’ordre confreg 0x2102 i recarreguem el sistema amb l’ordre reset.

Una altre funció molt important del registre de configuració juntament amb el
monitor de ROM és la recuperació de contrasenyes, a continuació fem el procés
de recuperació:

1. Una vegada observem que no tenim la contrasenya del mode privilegiat,
recarreguem l’encaminador amb la combinació de tecles control + pause i
accedim al ROMMON.

2. A continuació, només cal introduir l’ordre en el ROMMON:

1 ROMMON 1> confreg 0x2142
2 ROOMON 2> reset

3. Amb això l’encaminador s’inicia sense carregar l’arxiu de configuració. Com
que no hi és, ens apareix l’assistent de configuració del sistema, el podem
cancel·lar i tornar a fer una configuració. Llavors podem consultar una còpia del

ordre config-register

L’ordre config-register permet
especificar des de quina ubicació
es carrega l’IOS i amb quines
condicions. Permet modificar el
registre de configuració de 16
bits que conté el valor que
defineix el tipus d’inici en format
hexadecimal.

Recuperació de
contrasenya

Una de les funcions fonamentals
del monitor de ROM és la
possibilitat de poder recuperar
contrasenyes o fer una
configuració nova.

Assistent de configuració
del sistema

Quan arrenquem un
encaminador que no té arxiu de
configuració (startup-config) ens
apareix automàticament una
pregunta que ens demana si
volem configurar el sistema de
manera assistida. Es tracta de
l’assistent de configuració. Si no
volem configurar l’encaminador
fent servir aquesta eina, hem
d’indicar que no.
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Servidor TFTP

Els servidors TFTP són de gran
importància per a la gestió de les
imatges dels encaminadors. Ens
permeten fer còpies de seguretat
del sistema operatiu i dels arxius

de configuració.

A l’entorn virtual Packet
Tracer els servidors ja

porten incorporat un
servidor TFTP; per tant, no
n’haurem d’instal·lar cap.

fitxer startup-config per veure la contrasenya sense xifrar i canviar-la per posar-ne
una de nova que coneixem nosaltres.

4. Les ordres boot-system ens permeten indicar si l’encaminador executa l’IOS
des de la memòria Flash o si s’inicia amb ROMMON, si es poden executar des del
mode privilegiat o des del monitor de ROM, aquestes ordres no estan configurades
per defecte i l’encaminador s’inicia sempre buscant l’IOS en la Flash, després en
un servidor TFTP i finalment en la ROM.

Si volem canviar la seqüència d’inici hem d’utilitzar l’ordre:

1 boot system Ubicació_d’inici nom_imatge

A continuació podeu veure dos exemples d’ús d’aquesta ordre:

1 Router(config)#boot system flash c2500−is−l

Aquest exemple indica al sistema que l’inici de l’encaminador es fa des de la
memòria Flash i carrega una imatge de l’IOS anomenada c2500-is-l.

1 Router(config)#boot system rom

Aquest exemple indica al sistema que l’inici de l’encaminador es fa des de la
memòria ROM amb ROMMON.

TFTP

El servei de TFTP ens permet disposar de còpies de seguretat per tal de recuperar
una imatge de l’IOS o d’un arxiu de configuració.

Un cop l’encaminador s’ha iniciat i hem realitzat les configuracions que necessi-
tem, hem de ser capaços de poder fer còpies de seguretat, per això necessitem un
equip de la xarxa que tingui instal·lat el servei de TFTP. Utilitzem, per exemple, el
programa Winagents TFTP Service for Windows com a servidor TFTP. La figura
2.38 ens mostra el procés d’instal·lació del servidor i en quina carpeta resideix.



Xarxes d’àrea local 83 Configuració de dispositius de xarxes

Figura 2.38. Instal·lació d’un servidor TFTP

Quan s’ha fet el procés d’instal·lació cal observar la configuració del servidor
TFTP, ens mostra per defecte el port 69 per obtenir les connexions del client, els
temps de resposta i el directori on s’emmagatzemen les imatges.

Les imatges s’emmagatzemen en el directori arrel que especifiquem en
l’opció tftp root directory.

En la figura 2.39 podeu observar les propietats de configuració del servidor TFTP,
ens mostra el port que utilitza el servei i el directori on s’emmagatzemen les
imatges.

Figura 2.39. Configuració d’un servidor TFTP
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show flash

Amb l’ordre podem obtenir
informació referent a la

grandària de la memòria Flash i
del seu contingut. Això és molt

important per poder fer una còpia
de seguretat o restaurar l’IOS.

Per accedir des de l’encaminador al servidor TFTP només ens cal conèixer-ne
l’adreça IP i fer la còpia de seguretat de l’IOS o de l’arxiu de configuració (segons
les necessitats). Per fer aquestes còpies hem de fer el següent:

1. Còpia de l’IOS show flash. Utilitzem l’ordre show flash per obtenir el nom
del fitxer que conté l’IOS, a continuació amb l’ordre copy flash tftp indiquem al
sistema show flash que volem fer una còpia de seguretat al servidor TFTP, ens
demana quina és l’adreça del servidor i quin és el nom de la imatge de l’IOS
d’origen i de destinació (figura 2.40).

L’ordre copy flash tftp copia un arxiu de la memòria Flash al servidor TFTP.
Si la còpia es fa correctament ens ho ha d’indicar mitjançant el signe ! i ens
ha de retornar la quantitat de bytes que s’han copiat.

Figura 2.40. Còpia de l’IOS al servidor TFTP

2. Còpia d’arxiu de configuració. Primer hem de fer una còpia de la configuració
activa del fitxer runningconfig al fitxer d’inici startup-config, i a continuació
utilitzem l’ordre copy startup-config tftp per fer la còpia de seguretat en el servidor
TFTP. Aquesta ordre ens demana l’adreça del servidor i el nom de l’arxiu de
configuració d’origen i de destinació (figura 2.41).
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Figura 2.41. Còpia del fitxer startup-config en el servidor TFTP

Per tal de fer còpies de seguretat de l’encaminador al servidor TFTP és
necessari que estiguin en la mateixa xarxa per poder obtenir un rendiment
millor.

Quan hem fet les còpies de seguretat dels arxius de configuració i de l’arxiu de
l’IOS, les tenim disponibles en el servidor de TFTP i les podem recuperar en
qualsevol moment que sigui necessari.

3. Restauració de l’IOS. Per carregar una imatge de l’OIS tenim tres maneres
de recuperar-la i restaurar-la. Es pot fer des del mode privilegiat amb l’IOS actiu,
mitjançant un servidor TFTP o amb una còpia local amb Xmodem. A continuació
detallem cadascuna de les diferents maneres de restaurar-la:

a. Actualització des d’un IOS actiu. Utilitzem aquesta opció de restauració
de l’IOS quan únicament volem actualitzar l’IOS existent. Cal que tinguem una
imatge de l’IOS nou al servidor TFTP i que utilitzem l’ordre copy tftp Flash, ens
demana l’adreça IP del servidor TFTP i el nom de la imatge.

b. Restauració amb ROMMON via TFTP. Aquesta opció s’utilitza quan no
disposem de cap imatge activa en la memòria Flash, i llavors l’encaminador no ha
iniciat cap sistema. Per accedir a ROMMON cal prémer la combinació de tecles
ctrl+ pause.

Per connectar-nos des de l’encaminador amb entorn ROMMON a un
servidor TFTP hem de configurar prèviament la interfície Ethernet de
l’encaminador. Hem de tenir en compte que la instal·lació de ROMMON
és mínima i només ens permet configurar la primera interfície Ethernet de
l’encaminador.

L’ordre del ROMMON...

...permet visualitzar les variables
que utilitza el sistema, per
connectar amb un servidor TFTP
cal configurar-ne cinc. En
recarregar l’encaminador les
variables que s’han configurat es
buiden.
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tftpdnld

L’ordre s’utilitza des del monitor
de ROM per restaurar una còpia

de seguretat que està en un
servidor TFTP. Llegeix les

variables del sistema, configura
les interfícies i recupera la

imatge.

Redundància cíclica o CRC

Redundància cíclica és un càlcul
associat a la transferència o a
l’emmagatzematge de dades i

ens assegura que no hi ha
errades. Normalment aquest

procés fa una suma de
comprovació, en què compara els

bytes inicials amb els finals, per
detectar l’alteració de les dades

en el procés de transferència.

Una vegada s’ha accedit al ROMMON s’han de configurar cinc paràmetres per
poder connectar l’encaminador a un servidor TFTP. Amb l’ordre set podem veure
totes les variables que té el monitor de ROM. Les variable a modificar són les que
es presenten en la taula 2.11.

Taula 2.11. Variables Tftpdnld

Variable Descripció Exemple

IP_ADDRESS= Adreça interfície Ethernet
encaminador

192.168.0.241

IP_SUBNET_MASK= Màscara interfície Ethernet
encaminador

255.255.255.0

DEFAULT_GATEWAY= Porta d’enllaç per defecte 192.168.0.2

TFTP_SERVER= Adreça del servidor TFTP 192.168.0.99

TFTP_FILE= Arxiu imatge IOS resident al TFTP c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin-copia

Hem de tenir en compte a l’hora de generar les variables que s’han d’escriure en la
consola amb majúscules. En recarregar l’encaminador o si s’apaga, les variables
perden el valor amb què s’han configurat.

La figura 2.42 mostra com s’han introduït les variables, a continuació s’executa
l’ordre set, que ens permetrà veure si els valors s’han configurat correctament, a
més de mostrar-nos altres variables del monitor de ROM (o ROMMON).

Figura 2.42. Introducció de variables TFTP

Quan s’ha confirmat que les variables són correctes a continuació només cal
executar l’ordre tftpdnld, aquesta ordre esborra la memòria Flash itftpdnld utilitza
el valor de les variables per restaurar la imatge.tftpdnld

A la figura 2.43 veiem el resultat d’executar l’ordre tftpdnld, la recepció de les
dades de la imatge es representa amb el símbol !, quan finalitza, ens indica que
s’ha rebut la imatge i on s’ubica.

Per recarregar l’encaminador i sortir de ROMMON un cop ha finalitzat la còpia de
l’IOS només s’ha de prémer la tecla i, l’encaminador s’inicia normalment i només
cal restaurar els arxius de configuració.
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c. Restauració amb ROMMON via Xmodem. Aquesta opció s’utilitza quan no
disposem de cap imatge activa en la memòria Flash, per accedir a ROMMON cal
prémer la combinació de tecles ctrl+pause .

Figura 2.43. Execució de l’ordre tftpdnld

Si no disposem d’un servidor TFTP o no tenim accés a Internet, aquest mètode ens
permet recuperar l’IOS mitjançant la transferència de la imatge des d’un directori
del PC que actua com a terminal.

Una vegada hem accedit al ROMMON executem l’ordre xmodem -c
nom_fitxer_imatge, l’opció -c ens indica que s’ha de fer una comprovació
de redundància cíclica en la descàrrega de l’IOS.

En les figura 2.44 i figura 2.45 observem que l’ordre executada és xmodem -c
c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin-copia.

Figura 2.44. Execució de l’ordre xmodem -c c1841-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin-
copia

L’ordre del ROMMON
permet especificar un arxiu
de còpia de seguretat que
tenim resident en la
màquina local.
Habitualment s’utilitza quan
no disposem d’un servidor
de TFTP.
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copy TFTP startup-config

L’ordre restaura un arxiu de
configuració ubicat en un

servidor TFTP i substitueix
l’arxiu startupconfig. Podem

executar aquesta ordre des del
mode privilegiat o amb el

ROMMON.

Figura 2.45. Restauració d’un arxiu de configuració, ubicat a la unitat d:, mitjançant
xmodem

En executar l’ordre, la consola ens indica que l’encaminador està preparat per
rebre l’arxiu de configuració. Llavors cal fer l’enviament de l’arxiu des del PC
terminal, per fer-ho accedim al menú de transferir del Hyperterminal, en l’opció
enviar podem especificar el nom de l’arxiu. S’ha de seleccionar com a protocol
Xmodem.

1. Restauració de l’arxiu de configuració. Quan no es carrega correctament
l’arxiu de configuració o no disposem d’aquest arxiu, i en tenim una còpia en el
servidor TFTP, podem recuperar una configuració anterior mitjançant l’ordre copy
tftp startup-config,hem d’indicar quina és l’adreça IP del servidor TFTP, aquesta
ordre es pot utilitzar des del mode privilegiat o des del ROMMON.

Per tal de trobar-nos en la situació de no tenir arxiu de configuració l’esborrarem.
En la figura 2.46 podeu observar com s’esborra el fitxer de configuració d’inici
amb l’ordre erase startup-config, a continuació fem copy TFTP startup-config.
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Figura 2.46. Exemple de com s’esborra el fitxer startup-config

La figura 2.47 ens mostra que una vegada s’ha esborrat el fitxer de configuració
i hem recarregat l’encaminador ens apareix el quadre de diàleg de configuració
del sistema, no configurem absolutament res ja que restaurem l’arxiu mitjançant
TFTP.

Figura 2.47. Exemple de cancel·lació del quadre de configuració del sistema

La figura 2.48 mostra la configuració d’una interfície amb una adreça IP de
la mateixa xarxa del servidor TFTP, a continuació s’utilitza l’ordre copy TFTP
startup-config. Observem que la càrrega de l’arxiu es fa correctament i ens mostra
la grandària de l’arxiu descarregat.

Diàleg de configuració de
sistema

El diàleg de configuració de
sistema és un assistent que
s’executa quan no hi ha cap arxiu
d’inici en l’encaminador. Ens
permet fer una configuració
bàsica sense utilitzar les ordres
del sistema.
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Figura 2.48. Restauració del fitxer startup-config

Quan s’ha restaurat l’arxiu de configuració startup-config cal recarregar
l’encaminador amb l’ordre reload per tal d’iniciar l’encaminador amb
aquesta nova configuració.

2.3.2 Encaminament IP

L’encaminament IP és una de les funcions fonamentals que els dispositius enca-
minadors han de fer. Consisteix fonamentalment a determinar quina és la ruta que
ha de seguir un paquet de dades d’un host d’origen fins a un host de destinació
basant-se en factors com poden ser els següents:

• Nombre de salts de l’origen a la destinació

• Amplada de banda de la línia

• Nombre d’usuaris connectats

• Prioritats

Aquests factors o paràmetres són la base per seleccionar quina és la millor mètrica
per arribar a una xarxa determinada. La mètrica normalment és un valor numèric
que es genera de diferents maneres depenent dels protocols d’encaminament
dinàmic que s’utilitzen. Basant-se en aquest paràmetre s’actualitza la taula
d’encaminament.

L’encaminament es pot fer de dues maneres, amb rutes estàtiques o dinàmiques.
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Encaminament IP per rutes estàtiques

Les rutes estàtiques són aquelles que l’administrador introdueix en els encamina-
dors manualment, això comporta que s’hagi de tenir un profund coneixement de
la xarxa que estem configurant, a més és un sistema que no varia amb el temps i
no s’actualitzen les taules d’encaminament d’una manera automàtica quan hi ha
modificacions en la xarxa.

Podem definir una ruta estàtica quan volem que els clients accedeixin a una xarxa
que no està directament connectada a l’encaminador, també permet definir una
ruta concreta, de totes les possibles, a una destinació.

Per poder veure la taula d’encaminament d’un encaminador tenim l’ordre show ip
route, aquesta ordre ens mostra les interfícies que tenim directament connectades,
les podem identificar per la lletra C, que identifica les xarxes que el dispositiu
coneix. També mostra com s’han generat la resta de rutes. La figura 2.49 mostra
un exemple d’ús de show ip route.

Figura 2.49. Ús de l’ordre show ip route

Amb l’ordre show ip route visualitzem la taula d’encaminament que conté
les interfícies directament connectades. Si la interfície no està configurada
o està desactivada no s’inclou cap ruta en la taula d’encaminament.

Les rutes estàtiques s’introdueixen en el sistema amb l’ordre ip route des del mode
de configuració global, l’estructura de l’ordre és:

1 Ip route Identificador_de_xarxa Màscara Porta d’enllaç Distància administrativa

Aquesta ordre necessita els diferents paràmetres que es detallen a continuació:

• Identificador de xarxa. Identifica una xarxa que no tenim directament
connectada a l’encaminador.

show ip route

L’ordre ens mostra la taula
d’encaminament, especifica totes
les rutes, com s’han generat i si
estan directament connectades.

ip route

L’ordre ip route ens permet
afegir rutes estàtiques a la nostra
taula d’encaminament de manera
permanent, sempre s’ha
d’especificar la xarxa, la màscara
i la porta d’enllaç.
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Confiabilitat de la ruta

La confiabilitat de la ruta
defineix realment la fiabilitat del

protocol d’encaminament que
genera la ruta, que proporciona
una distància administrativa en

aquesta ruta. Com més baix sigui
aquest valor més prioritat té la

ruta i es considerarà més fiable.

no IP route

no IP route és una ordre que
permet a l’administrador

eliminar les entrades de rutes
estàtiques que s’han generat.

S’ha d’especificar l’identificador
de xarxa i la màscara.

Màscara de xarxa pura

Es diu que una màscara de xarxa
és pura quan no s’ha fet cap

modificació en la màscara
associada a l’adreça IP.

• Màscara. Hem d’especificar la màscara de la xarxa de destinació.

• Porta d’enllaç o interfície local. Aquest paràmetre pot tenir dos valors
diferents, pot ser l’adreça de l’encaminador següent que dóna accés a la
xarxa o la interfície local de l’encaminador per on surt el paquet de dades.

• Distància administrativa. La distància administrativa és un valor opcional,
es pot representar amb un nombre comprès entre 0 i 255. En cas de tenir
més d’una ruta per accedir a la mateixa xarxa els paquets de dades utilitzen
la que té una distància administrativa més baixa. Aquest valor ens indica la
fiabilitat de la ruta, no vol indicar el mateix que la mètrica, recordeu que la
mètrica permet únicament generar la ruta en la taula.

La distància administrativa indica la fiabilitat de la ruta i la seva prioritat.
Com més petita millor. Per exemple, les xarxes directament connectades
tenen una distància administrativa 0, mentre que les rutes estàtiques tenen
com a valor 1, si en una taula hi ha dues rutes que apunten la mateixa
destinació se seleccionà la que tingui la distància administrativa més petita.

Si volem esborrar una ruta estàtica hem d’utilitzar la mateixa ordre però amb la
paraula clau “no” al davant, la sintaxi de la sentència és la següent:

1 No ip route Identificador_de _xarxa Màscara Porta d’enllaç

En la figura 2.50 observem un disseny de xarxa amb dos encaminadors, afegim
les rutes estàtiques i determinem quin és el contingut de la taula d’encaminament.

Figura 2.50. Disseny de xarxa amb dos encaminadors

Les adreces IP que s’utilitzen en la figura 2.50 és mostren en la taula 2.12, cal
considerar que les màscares de xarxa són pures.

Taula 2.12. Adreces IP de les interfícies dels encaminadors

Dispositiu Adreça eth0 Adreça eth1 Serial

Encaminador Mad 172.17.1.1 No configurat 192.168.1.1
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Taula 2.12 (continuació)

Dispositiu Adreça eth0 Adreça eth1 Serial

Encaminador Bcn 10.0.0.1 11.0.0.1 192.168.1.2

Quan configurem les interfícies amb una adreça IP en els encaminadors es genera
automàticament les taules d’encaminament, aquests ja coneixen les xarxes que
tenen directament connectades, però no les xarxes remotes. S’han d’afegir
manualment com s’especifica en la taula 2.13.

Taula 2.13. Configuració de les xarxes desconegudes pels encaminadors Mad i Bcn

Encaminador Xarxa Afegir ruta estàtica a cada encaminador

Mad 10.0.0.0
11.0.0.0

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2
ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 192.168.1.2

Bcn 172.17.0.0 ip route 172.17.0.0 255.0.0.0 192.168.1.1

Hem introduït les rutes configurant com a porta d’enllaç l’adreça de l’encaminador
següent, aquest paràmetre es podria substituir pel nom de la interfície local per on
enviem les dades, la taula 2.14 mostra com podem afegir les mateixes rutes però
d’aquesta altra manera.

Taula 2.14. Configuració de les xarxes desconegudes pels encaminadors Mad i Bcn 2a. forma

Encaminador Xarxa Afegir ruta estàtica a cada
encaminador

Mad 10.0.0.0
11.0.0.0

ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 S0
ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 S0

Bcn 172.17.0.0 ip route 172.17.0.0 255.0.0.0 S1

Quan s’han afegit les rutes observem la taula d’encaminament i podem identificar
les rutes directament connectades amb la lletra C i les estàtiques perquè tenen la
lletra clau S. Per comprovar que les rutes funcionen correctament només cal fer un
ping des de qualsevol dels encaminadors cap a una de les xarxes remotes. Si volem
veure per quins encaminadors passa un paquet hem d’utilitzar l’ordre traceroute.

1 Mad# Ping 11.0.0.1
2 Mad# traceroute 11.0.0.1

Quan l’accés a múltiples xarxes es fa per una mateixa porta d’enllaç podem
introduir una ruta estàtica per a cada xarxa o configurar una ruta per defecte
per a totes les destinacions amb un camí comú. Quan s’examina la taula
d’encaminament si la xarxa de destinació té una ruta estàtica pròpia s’utilitza
aquesta ruta, sinó, s’utilitza la ruta per defecte.

Per configurar una ruta estàtica utilitzem l’ordre ip route amb l’identificador de
xarxa a 0 i la màscara a 0, aquests valors indiquen qualsevol destinació amb
qualsevol màscara.

En la taula 2.15 podeu observar que en l’encaminador Mad, en lloc de crear una
ruta estàtica per a cada xarxa, afegim una única ruta per defecte per a qualsevol
trànsit. L’accés a les xarxes 10.0.0.0 i 11.0.0.0 es fa amb aquesta ruta i qualsevol

Rutes per defecte

Les rutes per defecte permeten
substituir totes les rutes
estàtiques que tenen una mateixa
porta d’enllaç, això implica una
tasca administrativa inferior que
si hem d’especificar cadascuna
de les rutes.

Rutes dinàmiques

Les rutes es generen
automàticament quan es
configura un protocol dinàmic en
diversos encaminadors. Aquests
comparteixen les taules en
intervals determinats de temps
periòdicament.
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paquet de dades s’envia a l’encaminador 192.168.1.2.

Taula 2.15. Configuració de la ruta per defecte als encaminadors Mad i Bcn

Encaminador Xarxa Afegir ruta estàtica a cada
encaminador

Mad 10.0.0.0
11.0.0.0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0
192.168.1.2

Bcn 172.17.0.0 ip route 172.17.0.0 255.255.0.0
S1

Encaminament IP per rutes dinàmiques

Les rutes dinàmiques es generen automàticament en els encaminadors quan
activem els protocols d’encaminament per a les diferents xarxes, a diferència de les
rutes estàtiques les taules d’encaminament es configuren automàticament davant
de qualsevol canvi en la xarxa, això ens permet una major escalabilitat i fiabilitat
per a la gestió i resolució de rutes.

S’ha de tenir en compte que es poden presentar problemes de redundància de rutes
i es poden generar bucles d’encaminament.

Quan tots els encaminadors han generat les seves taules i han actualitzat als
dispositius veïns es diu que han convergit.

2.3.3 Protocols d’encaminament

Els protocols d’encaminament es poden classificar en protocols de vector-
distància i protocols estat de l’enllaç. És important tenir en compte les característi-
ques principals d’aquests protocols, la seva classificació i com s’han de configurar
en l’encaminador.

Protocols vector-distància

Els protocols vector-distància tenen com a característiques principals:

• Els encaminadors no tenen informació de la topologia completa de la
xarxa; només coneixen la distància a cada xarxa i el proper pas per
arribar-hi.

• Els encaminadors s’envien actualitzacions periòdiques de la seva
informació.

La mètrica per determinar quina és la millor ruta per on enviar un paquet de dades
és el nombre de salts que ha de fer un paquet des de l’origen fins a la destinació.
Els protocols més comuns del tipus vector-distància són els següents:



Xarxes d’àrea local 95 Configuració de dispositius de xarxes

• RIP: protocol d’encaminament d’Internet.

• IGRP: protocol d’encaminament de passarel·la interior.

Les principals característiques d’aquests protocols es mostren en la taula 2.15.

Taula 2.16. Característiques dels protocols vector-distància

Protocol Mètrica Distància
administrativa

Nombre màxim
de salts

Període
actualització

RIP Salts 120 15 30 segons

IGRP Salts, amplada de
banda, retard,
càrrega i fiabilitat.

100 255 90 segons

Configuració del protocol RIP

El protocol RIP és un protocol d’encaminament de vector-distància que es destina
a xarxes petites i mitjanes. La seva característica principal és que no és un protocol
propietari, el poden utilitzar tots els fabricants d’encaminadors.

L’encaminador coneix les rutes que té directament connectades, s’ha de configurar
RIP globalment en l’encaminador i afegir les xarxes que coneix en cada interfície.
RIP fa les funcions següents:

• Anuncia totes las xarxes que coneix l’encaminador en els encaminadors de
la xarxa directament connectats a les seves interfícies.

• Escolta les actualitzacions externes.

• Difon les actualitzacions amb informació de l’estat de la xarxa en totes les
interfícies.

L’ordre per configurar el protocol RIP s’executa des del mode de configuració
global i és router rip, en executar-la accedim al mode de configuració del protocol,
un cop en aquest mode s’han d’especificar les xarxes per les quals treballarà (cada
xarxa està assignada a una interfície) amb l’ordre network. A continuació podem
veure un exemple d’ús d’aquestes ordres.

1 Router(config)#Router rip
2 Router(config−router)#network 192.168.1.0

Cal que observeu en l’exemple anterior que hem indicat a l’encaminador que el
protocol RIP envia i rep actualitzacions per la interfície que té configurada una
adreça IP de la xarxa 192.168.1.0.

Hi ha una sèrie d’ordres per visualitzar les estadístiques de RIP i els temps
d’actualització aquestes estadístiques, són les següents:

• show ip protocols. Mostra totes les variables que utilitza el protocol
RIP i identifica cadascuna de les variables de temps que utilitza, aquestes
variables són les que es mostren en la taula 2.17.

Protocol d’encaminament
RIP

Igual que les granotes salten per
desplaçar-se fins a una destinació
concreta, el protocol RIP utilitza
el nombre de salts com a mètrica
per generar les taules
d’encaminament i permetre als
paquets de dades arribar a la
xarxa de destinació. Aquest
protocol s’ha de configurar en
tots els encaminadors que volem
que intercanviïn informació.
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debug

L’ordre permet a l’administrador
activar el mode de depuració per
un protocol en concret. El mode

de depuració mostra missatges
que indiquen totes les accions

que fa el protocol. Per desactivar
el mode de depuració s’utilitza

l’ordre undebug.

Taula 2.17. Variables del protocol RIP

Variable Valor Descripció

UPDATE EVERY 30 S’envien actualitzacions cada 30
segons.

INVALID AFTER 180 Es descarta el paquet després de
180 segons.

SEND 1 Versió protocol RIP per enviar
actualitzacions.

RECV 1,2 Pot rebre paquets de qualsevol
versió RIP.

Routing for networks 172.17.0.0
192.168.0.0

Envia actualitzacions d’aquestes
xarxes.

Routing inf sources 192.168.0.2 Encaminador que actualitza la
nostra taula.

• show ip rip database. Ens mostra la base de dades del protocol RIP amb
tota la informació referent a quines rutes té directament connectades i quin
encaminador proporciona les rutes addicionals.

• Debug ip rip. Proporciona a l’administrador la informació necessària per
determinar com està treballant el protocol, és un mode de depuració, es pot
desactivar executant undebug ip rip.

Amb el disseny de la figura 2.51 fem un exemple de configuració de RIP, on ja
s’han configurat totes les interfícies dels encaminadors amb les seves adreces i
s’ha activat el protocol RIP en totes les interfícies excepte en la de l’encaminador
Mad.

Figura 2.51. Disseny d’una xarxa RIP

La taula 2.18 mostra les adreces IP; cal considerar que les màscares de xarxa són
pures.

Taula 2.18. Adreces dels encaminadors Mad i Bcn

Dispositiu Adreça eth0 Adreça eth1 Serial

Encaminador Mad 172.17.1.1 No configurat 192.168.1.1
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Taula 2.18 (continuació)

Dispositiu Adreça eth0 Adreça eth1 Serial

Encaminador Bcn 10.0.0.1 11.0.0.1 192.168.1.2

Fem la configuració sencera de l’encaminador Mad amb l’ordre següent:

1. Configurar adreces en totes les interfícies. Cal activar les interfícies dels
encaminadors un cop s’han configurat. Utilitzarem l’ordre no shutdown.

2. Configurar RIP.

3. Mostrar informació de configuració.

En la figura 2.52 podeu observar la taula d’encaminament de l’encaminador Mad
mitjançant l’ordre show ip route. Veiem que només coneix les xarxes que té
directament connectades.

Figura 2.52. Configuració d’interfícies i taula d’encaminament

La figura 2.53 mostra com es fa la configuració de l’encaminador per utilitzar
el protocol RIP, només cal tornar a observar la taula d’encaminament i veure
que ja s’ha actualitzat amb les noves rutes que genera RIP. El contingut de la
taula d’encaminament ens indica amb quin protocol s’ha generat la ruta o si està
directament connectada i quin és el salt següent.
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Figura 2.53. Resultat d’executar show ip route

En la figura 2.54 ja s’ha configurat el protocol d’encaminament, podem observar
amb la comanda show IP protocols totes les variables que utilitza el protocol rip i
identificar cadascuna de les variables de temps i analitzar-ne els valors.

Figura 2.54. Resultat d’executar show ip protocol

Podeu veure que les variables de temps de la imatge especifiquen els valors
següents:

• Invalid after 180 seconds: vol dir que es descarta el paquet després de 180
segons d’espera.

• Interface Send-Recv: podem veure per a cada interfície la versió del
protocol que es fa servir per rebre o enviar actualitzacions. Les dues



Xarxes d’àrea local 99 Configuració de dispositius de xarxes

interfícies d’aquest exemple envien amb la versió 1 del protocol i reben
actualitzacions de la versió 1 i/o 2 del protocol.

La figura 2.55 ens proporciona informació de la base de dades del protocol RIP
amb totes les rutes connectades. Podem comprovar el bon funcionament de la
configuració, efectuant un ping en diverses adreces IP de diferents xarxes. Cal
executar l’ordre traceroute per determinar els salts que fa un paquet de dades fins
a la destinació.

Figura 2.55. Resultat d’executar show ip rip database

Amb el disseny de xarxa de la figura 2.56 veurem un exemple de redundància
de rutes, un paquet de dades pot optar per utilitzar diferents rutes per arribar a
una destinació, els encaminadors han de seleccionar la millor ruta basant-se en la
mètrica, només s’incorpora en la taula una de totes les rutes possibles per arribar
a la destinació.
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Figura 2.56. Exemple de rutes redundants

Els encaminadors generen la taula d’encaminament publicant i actualitzant les tau-
les periòdicament, els encaminadors coneixen les xarxes directament connectades,
com es mostra en la taula 2.19.

Les taules d’encaminament descarten múltiples rutes per a una mateixa destinació
generades amb un protocol, si observem la taula 2.20 podem deduir com l’enca-
minador MAD ha seleccionat les rutes en les xarxes basant-se en la mètrica.

Taula 2.19. Taula de xarxes del disseny de rutes redundants

Encaminador Xarxes conegudes Xarxes desconegudes

MAD 1, 2, 5 3, 4, 6, 7

BCN 2, 3, 4, 6 1, 5, 7

VAL 5, 7 1, 2, 3, 4, 6

BILB 6, 7 1, 2, 3, 4, 5

Taula 2.20. Taula de rutes de l’encaminador Mad

Destinació Possibles rutes
destinació

Mètrica Ruta definitiva

Xarxa 3 Encaminador Bcn
Encaminador Val

1
3

Encaminador Bcn

Xarxa 4 Encaminador Bcn
Encaminador Val

1
3

Encaminador Bcn

Xarxa 6 Encaminador Bcn
Encaminador Val

1
2

Encaminador Bcn

Xarxa 7 Encaminador Bcn
Encaminador Val

2
1

Encaminador Val

L’encaminador MAD de la taula 2.20 pot arribar a la xarxa 3 per dues possibles
rutes: per l’encaminador Bcn o per l’encaminador Val, per determinar quina de
les rutes és la millor compta el nombre de salts que hauran de fer els paquets de
dades i selecciona la ruta amb un valor de mètrica més baix, en aquest cas BCN.
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Si una de les xarxes o un encaminador no està disponible, els protocols d’enca-
minament s’encarreguen d’actualitzar les taules dels veïns i seleccionar una altra
ruta, encara que tingui una mètrica més elevada.

Quan una de les rutes cau, els protocols d’encaminament permeten que les
taules d’encaminament s’actualitzin automàticament. Les actualitzacions
dinàmiques podrien generar problemes de redundància de rutes. Les xarxes
han de convergir; això vol dir que malgrat que hi hagi rutes redundants per
arribar a una destinació tots els encaminadors han de tenir taules coherents
entre ells.

La figura 2.57 ens mostra el resultat d’executar l’ordre debug ip rip, la qual activa
el mode de depuració del protocol ip i ens mostra estadístiques d’ús de forma
contínua. Per a desactivar-lo utilitzem l’ordreundebug ip rip.

Figura 2.57. Resultat d’executar debug ip rip

Configuració del protocol IGRP

El protocol IGRP és un protocol d’encaminament de gateway interior propietat
de Cisco. Aprofita les característiques de RIP però millora la generació de rutes
utilitzant altres mètriques que no són el nombre de salts, són les següents:

• Retard. És una de les mètriques utilitzades, és la suma de retards de l’origen
a la destinació.

• Amplada de banda. És una de les mètriques utilitzades i es calcula tenint
com a referència l’amplada de banda més baixa de totes les connexions del
trajecte.

• Càrrega. És un valor comprès entre 1 (ús mínim ) i 255 (saturació de
l’enllaç), indica la quantitat de trànsit o saturació en un segment de xarxa
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Protocol d’encaminament
IGRP

L’IGRP és un protocol
d’encaminament de

vector-distància. Utilitza com a
mètrica paràmetres de l’estat de
la línia i el nombre de salts per

generar les taules
d’encaminament. Aquest

protocol s’ha de configurar en
tots els encaminadors que volem

que intercanviïn informació, a
més s’han d’especificar les

xarxes per les quals el protocol
treballarà i un número de sistema

autònom.

durant un període de temps, normalment cinc minuts. Per defecte no està
activa i està ajustada a 0.

• Confiabilitat. És un valor que funciona al revés de la càrrega, està comprès
entre 1 (enllaç inutilitzat) i 255 (enllaç lliure d’errors), analitza el trànsit
de xarxa d’un període de temps, normalment els cinc minuts anteriors per
determinar els errors que han succeït. Per defecte no està activa i està
ajustada a 0.

Els temps d’actualització entre encaminadors és de 90 segons i s’utilitzen paquets
de difusió o broadcast.

Per activar IGRP s’utilitzen les mateixes ordres que per a RIP, però hem d’indicar
un paràmetre addicional, que és el número de sistema autònom, aquest valor indica
el conjunt d’encaminadors que poden intercanviar les seves taules d’actualització.
S’anomena domini de processos.

1 Router(config)#router igrp 100
2 Router(config−router)#network 192.168.1.0

Cal que observeu en l’exemple anterior que hem indicat a l’encaminador que el
protocol IGRP enviarà i rebrà actualitzacions als encaminadors que utilitzen el
valor de sistema autònom 100 per la interfície que té configurada una adreça IP de
la xarxa 192.168.1.0.

Protocols estat de l’enllaç

Els protocols d’estat de l’enllaç tenen com a característiques principals:

• Cada encaminador té informació de tota la topologia de la xarxa.

• Els encaminadors només s’han d’enviar actualitzacions quan hi ha un
canvi als enllaços.

Els protocols més comuns de l’estat de l’enllaç són:

• EIGRP: protocol d’encaminament de passarel·la interior millorat. Es
considera un protocol híbrid.

• OSPF: protocol primer el camí més curt.

La mètrica per a aquest tipus de protocols depèn de diversos factors. En la taula
2.21 es mostren les principals característiques dels protocols d’estat de l’enllaç.
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Taula 2.21. Característiques dels protocols d’estat de l’enllaç

Protocol Distància
administrativa

Mètrica Taules

EIGRP 90 Amplada de banda de la
línia
Cost
Retard

Veïnat, topològica,
encaminament

OSPF 110 Amplada de banda de la
línia
Cost
Retard

Veïnat, topològica,
encaminament

Configuració del protocol EIGRP

El protocol EIGRP és una millora del protocol IGRP; també és propietat de Cisco.
Utilitza tres taules d’informació per generar les rutes:

• Veïnat. Conté els encaminadors que utilitzen el protocol EIGRP i estan
directament connectats al nostre dispositiu, són aquells que transfereixen la
seva taula d’encaminament.

• Topològica. Mostra les rutes i el seu estat, la mètrica i la distància als
encaminadors veïns per a cadascuna de les rutes. Conté informació de tota
la topologia de la xarxa.

• Encaminament. A partir de la taula topològica es genera la taula de rutes.

Per configurar EIGRP utilitzem les mateixes ordres que amb IGRP, també s’ha
d’especificar un valor de sistema autònom:

1 Router(config)#Router eigrp 100
2 Router(config−router)#network 192.168.1.0

El sistema autònom ens indica quins encaminadors poden intercanviar les
seves taules; aquest valor el defineix l’administrador.

Una vegada hem configurat els encaminadors amb el protocols EIGRP aquests
comencen a enviar paquets de salutació o Hello als dispositius de la xarxa i es
construeix la taula d’encaminadors veïns amb què intercanviarem actualitzacions,
a continuació es genera la taula topològica.

No s’utilitzen actualitzacions cada 30 o 90 segons com en altres protocols,
l’encaminador detecta si un veí és actiu mitjançant un missatge de salutació
aproximadament cada 60 segons.

Les rutes generades poden tenir diferents estats, es mostren en la taula 2.22.

Taula 2.22. Estats d’una ruta generada amb OSPF

Estat de la ruta Descripció

P-PASSIVE Estat normal de la ruta

Paquets Hello
Per conèixer els veïns del
nostre barri i tenir una
relació cordial utilitzem les
salutacions; de la mateixa
manera, els encaminadors
utilitzen els paquets Hello.
Són paquets de salutació
entre encaminadors que
utilitzen EIGRP, gràcies als
quals el protocol pot
construir les taules amb
informació dels veïns i la
topologia de la xarxa.
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show ip eigrp "taula"

Amb l’ordre show ip eigrp
“taula” podem visualitzar totes
les taules que utilitza el protocol

EIGRP, per exemple les de
topologia o veïns. També serveix

per obtenir estadístiques del
trànsit de xarxa.

Taula 2.22 (continuació)

Estat de la ruta Descripció

A-ACTIVE La ruta està efectuant càlculs.

U-UPDATE S’estan enviant actualitzacions.

Q-QUERY S’està enviant una consulta a aquesta ruta.

R-REPLY S’està enviant una rèplica a aquesta ruta.

r-REPLY STATUS S’espera una rèplica.

Per veure el contingut de les taules i la informació dels veïns tenim les ordres
següents:

• Show ip eigrp neighbors. Ens mostra quins encaminadors es consideren
veïns i per quina interfície estan connectats.

• Show ip eigrp topology. Ens mostra la taula de topologia amb totes les
rutes incorporades i l’estat en què estan, s’utilitza per escollir successors
viables i, per tant, es construeix la taula d’encaminament amb aquesta
informació. Aquesta ordre té diversos modificadors per filtrar els resultats
que es mostren en la consola.

• Show ip Eigrp traffic. Podem veure les estadístiques de trànsit del protocol
EIGRP.show ip eigrp “taula”.

En la figura 2.58 podeu observar com es configura EIGRP, l’execució de lestaula
ordres show ip eigrp neighbors i show IP eigrp topology.

La figura 2.59 mostra les estadístiques Eigrp i la taula de rutes, en què s’utilitzen
les ordresShow IP Eigrp trafficishow IP route.

Figura 2.58. Configuració de l’EIGRP
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Figura 2.59. Resultat d’executar sh ip eigrp traffic

Configuració del protocol OSPF

El protocol OSPF és un protocol obert. Amb aquest protocol cada encaminador té
un mapa complet de la xarxa i genera la taula d’encaminament basant-se en aquest
mapa, escollint les rutes amb una mètrica més petita.

Com que OSPF coneix totes les possibles rutes detecta automàticament les rutes
redundants i les elimina, utilitza el concepte d’àrea enlloc de sistema autònom,
però té una funció semblant, especifica quins encaminadors poden intercanviar
les seves taules de rutes i tenen la mateixa base de dades topològica. Hem de
considerar el concepte d’àrea com una subdivisió d’un sistema autònom.

Les característiques principals d’OSPF són les següents:

• Redueix el consum de xarxa. No hi ha actualitzacions periòdiques com
en els protocols de vector distància, hem de tenir en compte que tots els
encaminadors coneixen el mapa de la xarxa.

• Temps curt de convergència. Com que es disposa de tot el mapa de xarxa
quan cau una línia automàticament s’estableix una ruta alternativa.

• Topologia sense bucles. No es permeten bucles d’encaminament; es fa una
selecció de ruta amb l’algoritme SPF (shortest path first o primer el camí
més curt) que determina el camí més curt a totes les destinacions.

• Multiplataforma. Com que OSPF és un estàndard obert, el pot utilitzar
qualsevol fabricant en els seus dispositius.

El protocol OSPF utilitza les mateixes taules que EIGRP:

• Taula de veïns

Protocol d’encaminament
OSPF

L’OSPF és un protocol
d’encaminament d’estat de
l’enllaç que utilitza com a
mètrica paràmetres de l’estat de
la línia. Aquest protocol s’ha de
configurar en tots els
encaminadors que volem que
intercanviïn informació.
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• Taula topològica

• Taula d’encaminament

La configuració d’OSPF es fa com la resta de protocols d’encaminament, però
s’ha d’especificar el número d’àrea en lloc del número de sistema autònom, aquest
valor el defineix l’administrador de la xarxa.

1 Router(config)#Router ospf 1
2 Router(config−router)#network 192.168.1.0

El número d’àrea proporciona informació dels dispositius que poden
intercanviar les taules i que tenen una taula topològica comú.
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3. Xarxes sense fil: conceptes bàsics i configuració

Considereu què passa quan un treballador decideix que prefereix el seu PC en una
ubicació diferent de l’oficina, o quan un director vol portar el seu PC portàtil a
una sala de reunions i connectar-se a la xarxa. En una xarxa cablejada, s’hauria
de modificar la connexió física de xarxa a la nova ubicació del treballador i, en el
cas del director, assegurar-se que hi ha disponibilitat de connexió cablejada a la
sala de reunions. Per evitar aquests canvis físics, les xarxes sense fil (WLAN) són,
cada cop més, la solució més comuna.

Abans d’entrar en els diferents apartats, és necessari arribar a entendre l’abast de
les comunicació sense fil (wireless en anglès).

En un sentit ampli i general, entenem per comunicacions sense fil quan dos
o més dispositius o dues o més persones, siguin mòbils o no, són capaços
d’intercanviar informació utilitzant l’espectre electromagnètic.

Aquesta definició ens permet tractar sota el mateix nom, des d’una comunicació
IrDA -infraroig- entre una PDA i un ordenador portàtil, fins a una comunicació
de dos terminals de telefonia mòbil GSM entre dues persones. Fins i tot, la
comunicació verbal entre dues persones és una comunicació sense fil, ja que
utilitzen un canal com l’aire per intercanviar informació.

3.1 Les xarxes locals sense fil

La tecnologia WLAN és regida per l’estàndard 802.11, especificat per l’Institute
of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), el mateix organisme encarregat
d’especificar la resta de tecnologies de xarxa (com l’ethernet, la 802.3). Mit-
jançant aquest procés, inicialment es garanteix la interoperabilitat entre diferents
fabricants i el mateix funcionament dins les capes del model de comunicacions
que en qualsevol altra tecnologia de LAN.

Per tant, la seva interacció amb protocols de comunicació, com TCP/IP, és
totalment transparent. Des del punt de vista del sistema operatiu, emprar un
adaptador de WLAN és igual que fer-ne servir un de LAN tradicional.

WLAN

Acrònim de wireless local area
network. Permet la connexió en
xarxa entre dos o més clients
sense necessitat de cables.

IrDa és una associació de
160 companyies que
treballen per donar
estàndards per a
comunicacions sense fil per
infrarojos (IR).

IEEE

L’Institute of Electrical and
Electronics Engineers (Institut
d’Enginyers Elèctrics i
Electrònics) és una associació
tecnicoprofessional mundial
dedicada a l’estandardització,
entre altres coses.
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3.1.1 Estàndards sense fil

Una comprensió dels reglaments i els estàndards que s’apliquen a la tecnologia
sense fil permetrà la interoperabilitat de totes les xarxes existents. Com en el cas
de les xarxes cablejades, l’IEEE és la principal

generadora d’estàndards per a les xarxes sense fil. Els estàndards han estat
creats en el marc dels reglaments establerts pel Comitè Federal de Comunicacions
(Federal Communications Commission - FCC).

El protocol IEEE 802.11 o WI-FI és un estàndard de protocol de comunicacions
de l’IEEE que defineix l’ús dels dos nivells inferiors de l’arquitectura OSI (capes
física i enllaç de dades), especificant les normes de funcionament en una WLAN.
En general, els protocols 802.x defineixen la tecnologia de les xarxes d’àrea local.

La família 802.11 inclou, actualment, sis tècniques de transmissió per modulació
que utilitzen els mateixos protocols. L’estàndard original d’aquest protocol
(l’IEEE 802.11) data de 1997, tenia velocitats de d’1 fins 2 Mbps i treballava en
la banda de freqüència de 2,4 GHz.

La modificació següent va aparèixer el 1999, el protocol IEEE 802.11b. Aquesta
especificació inclou velocitats des de 5 fins a 11 Mbps i treballa en la freqüència
de 2,4 GHz. També es va fer una especificació sobre la freqüència de 5 GHz
amb velocitats de 54 Mbps, era la 802.11a, però resultava incompatible amb els
productes de la b i, per motius tècnics, gairebé no es van desenvolupar productes.

La versió final de l’estàndard es va publicar el juny de 2007 i recull les
modificacions més importants sobre la definició original. Inclou les normes
802.11a, b, d, e, g, h, i i j.

El primer estàndard d’aquesta família que va tenir una àmplia acceptació va ser
el 802.11b. A partir de 2005, la majoria de productes que es comercialitzen
segueixen l’estàndard 802.11g amb compatibilitat amb el 802.11b.

El pas següent serà la norma 802.11n, en procés d’aprovació, que preveu velocitats
màximes teòriques de 600 Mbps i treballarà en les dues bandes: la dels 2,4 GHz
i la dels 5 GHz (vegeu la figura 3.1).
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Figura 3.1. Esquema de les diferents normes segons velocitat de transmissió i el seu
abast.

Estàndards rellevants per raons històriques o d’actualitat:

• 802.11 (any 1997): velocitat: 1-2 Mbps. Freqüència: 2,4 Ghz.

• 802.11b (any 1999): velocitat: 5-11 Mbps. Freqüència: 2,4 GHz.

• 802.11a (any 1999) : velocitat: 54Mbps. Freqüència: 5 GHz.
Incompatible, doncs, amb els productes de l’estàndard 802.11b.
Conseqüència: molt poc desenvolupament de productes sota aquest
estàndard.

• 802.11g (any 2003): compatible amb 802.11b. Velocitat: 54 Mbps.
Freqüència: 2,4GHz.

• 802.11n: (any 2009): velocitat: 600Mbps. Freqüència: treballa en
2,4GHz i 5 GHz. Compatible amb els anteriors (b, a, g).

• 802.11ac (any 2014): millora de l’anterior. Arriba a una velocitat de
1 Gbps quan treballa en la freqüència de 5 Gbps.

3.1.2 Dispositius

Tots els dispositius sense fil compleixen amb les normes i estàndards per tal
de garantir la interoperatibilitat entre ells sense necessitat que siguin del mateix
fabricant. A més, hi ha regulacions sobre l’ús d’aquests equips, els quals han des
ser aprovats per al seu ús segons les regulacions de cada país.

Etiqueta de certificació WI-FI

WI-FI Alliance

La WI-FI Alliance és una associació de venedors amb l’objectiu de certificar la
interoperatibilitat dels productes basats en l’estàndard 802.11, segons les normes i
estàndards. La certificació inclou les tres tecnologies IEEE 802.11 RF i els esborranys
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IEEE, com el 802.11n, i els estàndards de seguretat WPA i WPA2, basats en l’IEEE 802.11i.

Altres organitzacions certificadores i reguladores:

• Wireless LAN Association (WLANA)

• Federal Comunications Commission (FCC)

• Underwriters Laboratories, Inc. (UL)

• European Telecommunications Standards Institute (ETSI)

Etiqueta de certificació WI-FI

Els nodes poden ser estacions simples de treball d’escriptori, ordinadors portàtils
o PDA. Es pot establir una xarxa ad hoc comparable a una xarxa cablejada de punt
a punt. Ambdós dispositius funcionen com a servidors i clients en aquest entorn.
Un problema d’aquest tipus de xarxa és la compatibilitat. Moltes vegades, les NIC
de fabricants diferents no són compatibles.

Per resoldre el problema de la compatibilitat, s’acostuma a instal·lar un punt
d’accés (AP) perquè actuï com a concentrador central per al mode d’infraes-
tructura de la WLAN. L’AP es connecta a la LAN perquè proporcionin accés a
Internet i connectivitat a la xarxa cablejada. Els AP estan equipats amb antenes i
proporcionen connectivitat sense fil a una àrea específica que rep el nom de cel·la.

Segons la composició estructural del lloc on es va instal·lar l’AP i de la mida
i el guany de les antenes, la mida de la cel·la pot variar considerablement. En
general, l’abast és de 91,44 a 152,4 metres. Per donar servei a àrees més extenses,
és possible instal·lar múltiples punts d’accés amb un cert grau de superposició
(vegeu la figura 3.2). Aquesta superposició permet passar d’una cel·la a una altra
(roaming).

Figura 3.2. Superposició d’àrees de cobertura

Aquest fet s’assembla molt als serveis que proporcionen les empreses de telefonia
mòbil. La superposició en xarxes amb múltiples punts d’accés és fonamental per
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permetre el moviment dels dispositius dins de la WLAN. Tot i que els estàndards
IEEE no determinen res sobre aquesta qüestió, és aconsellable una superposició
d’un 20%-30%. Aquest índex de superposició permet la itinerància o roaming
entre les cel·les o àrees de cobertura i d’aquesta manera l’activitat de desconnexió
i reconnexió no patirà interrupcions.

NIC: targetes de xarxa

Les targetes de xarxa (NIC) per a dispositius sense fil s’associen a equips mòbils,
com els ordinadors portàtils. Als anys noranta, els dispositius sense fil per treballar
en xarxa per a ordinadors portàtils eren targetes PCMCIA. Les targetes PCMCIA
encara s’utilitzen però el més normal, avui en dia, és trobar la targeta integrada a
l’ordinador portàtil.

Hi ha altres opcions com les targetes PCI per a ordinadors de taula i les interfícies
USB, tal com es pot veure en la figura 3.3.

Figura 3.3. Imatge de dispositius sense fil

El punt d’accés

Un punt d’accés interconnecta els clients amb la xarxa cablejada. Els dispositius
client normalment no es comuniquen directament entre ells, sinó que ho fan
mitjançant un AP (access point). L’AP converteix els paquets TCP/IP de la trama
802.11 al format Ethernet 802.3, per tal d’interconnectar les dues tecnologies, WI-
FI i Ethernet. Els clients s’han d’associar a un punt d’accés per obtenir els serveis
de xarxa.

Un punt d’accés és un dispositiu de capa 2, amb les funcions equivalents a
un commutador (switch) Ethernet.

Encaminadors sense fil

Els encaminadors sense fil tenen les funcionalitats dels AP, dels commutadors
Ethernet i dels encaminadors, són 3 dispositius en 1. Per il·lustrar aquest concepte

NIC: Network interface card

L’associació és un procés
mitjançant el qual un client
s’afegeix a una xarxa
802.11.
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de 3 en 1, mireu la figura 3.4. L’AP de 3 antenes és un encaminador sense fil que té
4 ports d’Ethernet i 1 port d’ADSL. Equival a l’AP de dues antenes. Aquest porta
un commutador integrat de quatre ports, i per això, a més de fer les funcions d’AP
(de punt d’accés) pot proporcionar connectivitat als dispositius Ethernet, i fa les
funcions de commutador.

La funcionalitat d’encaminador la cobreix el dispositiu marcat com a “DSL
Modem”, que proporciona connectivitat amb altres infraestructures tecnològiques,
en aquest cas ADSL.

Els encaminadors sense fil són el punt d’interconnexió de les dues tecnologies:
Ethernet i WI-FI (figura 3.4).

Figura 3.4. Interconnexió de topologies

Antenes

Tots els dispositius sense fil, tant els punts d’accés com els adaptadors de xarxa,
acostumen a incorporar la seva pròpia antena. Però en molts casos és necessari
ampliar la mida de la xarxa per a oferir una cobertura més gran.

La funció principal de l’antena és convertir senyals elèctrics en ones electromag-
nètiques i a l’inrevés. Gràcies a l’antena, aquests senyals elèctrics es poden emetre
i viatjar fins a altres receptors.

Cada tipus d’antena té unes característiques i propietats que la fan més o menys
indicada per a situacions concretes. Depenent del resultat que es vol obtenir
s’escull el tipus d’antena més convenient. No s’escull el mateix tipus d’antena
si es vol donar cobertura a una oficina que si es vol crear un enllaç Wi-Fi de llarga
distància.

Les propietats principals de les antenes són les següents:

• Impedància. És la resistència que presenta l’antena, en el punt de connexió,
al senyal de corrent altern que hi arriba del transmissor i que es mesura
en ohms. La impedància afecta la transferència d’energia entre l’emissor i
l’antena, i la situació ideal és que aquesta transferència sigui màxima. Això
s’aconsegueix quan la impedància de l’antena i la del transmissor són iguals.
Generalment, la impedància dels equips de ràdio és de 50 ohms.
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• Amplada de banda. Les antenes estan dissenyades per a una freqüència
concreta, però acostumen a tenir un marge de freqüències on poden assolir
un bon rendiment. Aquest rang s’anomena amplada de banda. Com menys
freqüència de funcionament d’una antena, més petita és l’amplada de banda.

• Directivitat o patró de radiació. Segons la manera i posició que té,
l’antena irradia les ones d’una manera determinada. La manera en què les
ones són irradiades s’anomena patró de radiació o directivitat. El patró de
radiació es representa mitjançant un diagrama polar com el de la figura 3.5,
en què es representen les intensitats dels camps o les densitats de potència en
diferents posicions angulars, en relació amb una antena. En les direccions
on la línia s’allunya més del centre, la potència d’emissió és superior. En la
figura 3.5 es veu que l’antena emet amb gran potència en un sentit (cap
a la dreta), però amb molt poca potència en el sentit contrari. Aquests
tipus d’antena que emeten gairebé tota l’energia en un sentit s’anomenen
antenes direccionals. Les antenes que irradien les ones de manera quasi
uniforme en totes les direccions s’anomenen antenes omnidireccionals o
isotròpiques. Com a regla general, si es vol abastar una àrea circular, com
una oficina o una casa, es fan servir antenes omnidireccionals. Si es vol crear
un enllaç Wi-Fi amb un equip molt distant, s’utilitza una antena direccional
que concentri tota l’energia cap a un lloc concret, cosa que es tradueix en
un abast més gran, tot i que en una única direcció.

• Guany. El guany d’una antena serveix per a mesurar com millora la
potència aparent de transmissió. Si s’utilitza una antena direccional, la
potència es concentra més en uns punts que en uns altres, i fa que sembli
que en aquests punts s’emet amb una potència més gran. Per aquest motiu,
es pot dir que una antena direccional té un guany alt, mentre que una
d’omnidireccional té un guany baix.

Figura 3.5. Patrons de radiació

El guany es mesura en dB
(decibels).
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El guany es defineix com la diferència d’intensitat de camp entre una
antena direccional en un punt i la intensitat que produeix una antena
omnidireccional en aquest mateix punt.

• Polarització. Fa referència a la direcció del camp elèctric dins de l’ona
electromagnètica. Les antenes verticals emeten un camp elèctric en direcció
vertical, i, per tant, es diu que estan polaritzades verticalment. Les antenes
horitzontals tenen, en aquest mateix sentit, polarització horitzontal. Perquè
la comunicació establerta entre emissor i receptor sigui òptima, tots dos han
de tenir antenes amb el mateix tipus de polarització.

Tipus d’antenes

Hi ha antenes de totes formes i mides, però bàsicament totes es basen en algun
dels tipus que veurem a continuació.

Alguns dels models d’ús més comú son els següents:

1. Antenes verticals i dipols. Són les més comunes i són als punts d’accés i
adaptadors Wi-Fi de tipus PCI. N’hi ha de dos tipus: les interiors, que s’inclouen
en els adaptadors i en els punts d’accés, i les exteriors, més grans i més ben
preparades per a resistir els accidents meteorològics.

Antenes verticals omnidireccionals
(no estan a escala)

Són antenes omnidireccionals i, per tant, de guany baix, però molt indicades per
a cobrir zones circulars com oficines, hotels, cases o llocs públics. En teoria,
aquestes antenes omnidireccionals han de tenir un guany de 0 dB, però les antenes
verticals només són omnidireccionals en el pla horitzontal, no en el vertical. Per
aquest motiu, tot i que es consideren antenes omnidireccionals, amb les antenes
verticals exteriors es pot aconseguir guanys entre 2 dB i 12 dB, mentre que amb
les interiors s’aconsegueix un guany entre 2 dB i 7 dB.

A la figura 3.6 podeu veure un esquema del patró de radiació d’una antena vertical:

Figura 3.6. Patró de radiació d’antena vertical
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2. Yagi. Les antenes Yagi són molt similars a les antenes de televisió. Són antenes
direccionals de guany alt. Algunes s’acostumen a comercialitzar protegides a
l’interior d’un tub de plàstic (figura 3.7). Amb les antenes Yagi s’obtenen guanys
de 12 dB a 18 dB.

Figura 3.7. Antenes de tipus Yagi

3. Panell. Es caracteritzen perquè són planes. També es coneixen com a antenes
de tipus patch. Hi ha models dissenyats per a espais interiors i d’altres per a
exteriors (figura 3.8). El guany d’aquestes antenes varia entre 12 dB i 20 dB.

Figura 3.8. Antenes planes

4. Parabòliques. Tenen un guany molt alt; arriben al valor de 27 dB. El
problema d’aquestes antenes és que també són molt direccionals. Això en dificulta
l’alineació a llarga distància. N’hi ha de dos tipus: de reixa i d’acoblament (figura
3.9).

Figura 3.9. Antena parabòlica
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Tot i que no hi ha...

... un valor exacte per a
representar la pèrdua de senyal

que produeix un connector,
normalment s’indica que per
cada connector que utilitzi la

xarxa es perden 0,25 dB en la
intensitat del senyal.

Les de reixa són indicades per a llocs amb vent fort, per la baixa resistència. Aquest
és el tipus d’antena recomanat per a crear enllaços de llarga distància, sempre que
hi hagi una línia visual entre les antenes, tot i que les Yagi també són vàlides.

A la figura 3.10 podeu veure un esquema del patró de radiació d’una antena
parabòlica:

Figura 3.10. Patró de radiació d’una antena parabòlica

Connectors

Per a connectar les antenes als adaptadors de xarxa o punts d’accés és necessari
utilitzar un cable amb els connectors respectius.

Tot i que no hi ha un connector únic estàndard, els més utilitzats son els següents:

• Connector N (figura 3.11). S’utilitza per a enllaçar trams de cable coaxial
i és un connector de tipus rosca. Aquest connector és el que s’utilitza amb
més freqüència en les antenes que treballen a una banda de freqüència de
2,4 GHz, tot i que també pot treballar en bandes de fins a 11 GHz.

Figura 3.11. Connectors N

Connectors BNC

• Connector BNC. S’utilitza amb el cables coaxials de tipus RG-58 i RG-59.
Aquest tipus de connector té variants, com és el BNC-T (connector BNC en
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forma de T, que ha estat molt emprat en xarxes 10base2) i el TNC (BNC de
tipus rosca).

• Connector SMA. És un connector de tipus rosca, de mida reduïda, que
permet treballar amb freqüències entre 18 GHz i 33 GHz. Una variant del
connector SMA, que també es fa servir a les antenes, és l’SMC, que té una
mida inferior als connectors SMA.

Connector SMA a TNC

3.1.3 Com es comuniquen les LAN sense fil

Quan s’activi un client o node dins de la WLAN, la xarxa començarà a “escoltar”
per veure si hi ha un dispositiu compatible amb el qual “associar-se”. Aquest fet
es coneix com a escaneig, i pot ser actiu o passiu.

L’escaneig actiu fa que s’enviï una petició de sondeig des del node sense fil que
es vol connectar a la xarxa. Aquesta petició de sondeig inclou l’identificador
del servei (SSID) de la xarxa a la qual es vol connectar. Quan es troba un AP
amb el mateix SSID, l’AP emet una resposta de sondeig. Es completen les passes
d’autenticació i associació.

Els nodes d’escaneig passiu esperen les trames d’administració de beacons que
són enviades per l’AP (mode d’infraestructura) o node de parells (ad hoc).Quan
un node rep un beacon que conté l’SSID de la xarxa a la qual es vol connectar, es
fa un intent de connexió. L’escaneig passiu és un procés continu i els nodes poden
associar-se o desassociar-se dels AP amb els canvis en la potència del senyal.

Un cop establerta la connectivitat de la WLAN, un node passarà les trames d’igual
manera que en qualsevol altra xarxa 802.x.

Modes de connexió

Mode d’infraestructura: el mode d’infraestructura s’utilitza per connectar equips sense fil
a una xarxa cablejada, amb l’ajut d’un punt d’accés, el qual fa de passarel·la entre les dues
tecnologies: WI-FI i Ethernet.

Mode ad hoc: es refereix a les configuracions on no hi ha un node central que coordini la
comunicació. Són comunicacions entre iguals, també conegudes comapeer to peer.

Les WLAN no utilitzen una trama estàndard 802.3. Per tant, el termeEthernet
sense filpot portar a engany.

Classes de trames

Hi ha tres classes de trames: de control, d’administració i de dades. Només la trama de
dades s’assembla a les trames 802.3. Les trames sense fil i la 802.3 carreguen 1.500 bytes.
Malgrat això, una trama d’Ethernet no pot superar els 1.518 bytes, mentre que una trama
sense fil pot arribar als 2.346 bytes. En general, la mida de la trama de WLAN es limita
a 1.518 bytes, perquè es connecta, amb una freqüència més alta, a una xarxa cablejada
d’Ethernet.

Com que la radiofreqüència (RF) és un medi compartit, es poden produir
col·lisions de la mateixa manera que es produeixen en un medi cablejat compartit.

Trama de beacon

Paquet que informa de la
presència i disponibilitat d’un
dispositiu. Aquests paquets són
enviats pels AP, encara que en
mode ad hocsón els clients els
qui els envien.
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CSMA/CD

Els dispositius de xarxa que
tenen dades a transmetre

funcionen en mode “escoltar
abans de transmetre”. Això vol
dir que quan un node vol enviar
dades, primer ha de determinar

si el medi de transmissió està
ocupat o no.

Craking fa referència a les
tècniques que permeten
desxifrar contrasenyes o

claus encriptades.

La principal diferència és que no hi ha un mètode pel qual un node d’origen pugui
detectar que s’ha produït una col·lisió. Per aquest motiu, les WLAN utilitzen accés
múltiple amb detecció de portadora i prevenció de col·lisions (CSMA/CA).
Aquest mètode té la mateixa finalitat que CSMA/CD a Ethernet. Quan un node
d’origen envia una trama, el node receptor retorna una confirmació de recepció
positiva (ACK). Aquest procés pot consumir un 50% de l’amplada de banda
disponible, és a dir, la quantitat de dades que es pot transmetre per unitat de temps.

Aquesta despesa, en combinar-se amb la del protocol de prevenció de col·lisions,
redueix la taxa de transferència real de dades a un màxim de 5,0 a 5,5 Mbps en
una LAN sense fil 802.11b amb una velocitat d’11 Mbps.

El rendiment de la xarxa també es veurà afectat per la potència del senyal i per la
degradació de la qualitat del senyal a causa de la distància o de les interferències.
A mesura que el senyal es debilita, es pot invocar/cridar la selecció de velocitat
adaptable (ARS),que permet modificar la velocitat de transmissió per tal de fer
arribar el màxim de dades, sense perdre la connexió. El dispositiu transmissor
disminuirà la velocitat de transmissió de dades d’11 Mbps a 5,5 Mbps, de 5,5
Mbps a 2 Mbps o de 2 Mbps a 1 Mbps.

3.2 Seguretat

La seguretat ha de ser una prioritat per a qualsevol usuari o administrador de
xarxes. La dificultat que presenta la seguretat en una xarxa cablejada es veu
incrementada en el cas de les xarxes sense fil. Una WLAN està disponible per
a qualsevol que estigui dins el radi d’acció del punt d’accés; per tant, amb un
dispositiu sense fil i les tècniques de cracking oportunes, qualsevol es podria
associar a aquest punt d’accés i tindria accés a la xarxa i als seus recursos.

Alguns dispositius sense fil que hi ha en el mercat porten unes configuracions per
defecte que, pràcticament sense configurar res, deixen l’autenticació oberta. Fins
el març del 2006 també alguns únicament implementaven l’estàndard de seguretat
WEP, que és fràgil i fàcilment atacable. En aquesta data va passar a ser obligatori
implementar WPA2.

WEP

Wired equivalent privacy : Estàndard de seguretat que protegeix una xarxa sense fil. Utilitza
claus de 64 bits o de 128 bits. Bàsicament, consisteix a implementar una clau en el punt
d’accés que es demanarà al client quan intenti l’autenticació. Si el client s’autentica de
manera correcta, es produeix l’associació i, a partir de llavors, la comunicació anirà xifrada.

3.2.1 Amenaces a la seguretat sense fil

La seguretat ha de ser una prioritat per a qualsevol usuari o administrador de
xarxa. Les dificultats a mantenir una xarxa segura es veuen amplificades amb
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una xarxa sense fil, ja que una WLAN està oberta a qualsevol persona que estigui
sota la cobertura del punt d’accés. Amb una targeta de xarxa sense fil i prou
coneixement de les tècniques de trencament de sistemes, un atacant té l’avantatge
de no necessitar accedir físicament a la xarxa per fer la connexió.

L’atacant se situa en una zona amb cobertura del punt d’accés de la xarxa que vol
atacar. Els senyals de ràdio emesos pel punt d’accés, que actua com un repetidor
i retransmet tots els paquets de xarxa que li arriben, són captats per l’atacant.
Aquest, modificant la seva targeta de xarxa sense fil i amb un programari especial
anomenat sniffer (per exemple, el programari Wireshark), és capaç de captar tot
el trànsit que circula per la xarxa. Amb els paquets captats, l’atacant és capaç
d’obtenir informació: noms dels servidors, dels equips, les seves IP i fins i tot,
si té programari de desencriptació, les contrasenyes. Amb aquesta informació es
podrà connectar lògicament a la xarxa i si no la tenim ben assegurada lògicament
tindrem un problema. La figura 3.12 intenta il·lustar aquesta situació.

Figura 3.12. Situació d’atac a xarxa sense fil

3.2.2 Protocols de seguretat

La primera versió de l’estàndard 802.11 va introduir dos tipus d’autenticació:
autenticació per clau WEP oberta i compartida. A causa de les febleses d’aquest
sistema d’encriptació, es van provar altres mètodes com ocultació de l’SSID i
filtratge d’adreces MAC, però no van ser prou robustes.

Finalment, de camí cap a l’estàndard 802.11i es va desenvolupar l’algoris me
d’encriptació TKIP (Temporal key integrity protocolo protocol d’integritat de
clau temporal), que va donar pas al mètode de seguretat WPA (WI-FI Alliance
WI-FI protected access o accés protegit WI-FI de la WI-FI Alliance). Aquest
mètode va millorar notablement l’autenticació d’usuaris, però encara tenia algunes
mancances.

Avui, l’estàndard que se segueix en la majoria dels escenaris és el 802.11i,
semblant al WPA2 desenvolupat per la WI-FI Alliance. S’ha de destacar que per a
escenaris on la seguretat ha de ser alta, WPA2 ha canviat l’algorisme d’encriptació
a AES (Advanced encryption standard o estàndard d’encriptació avançat) i, a més,
inclou una connexió per a un servidor RADIUS. És un protocol de tipus AAA

WLAN: Wireles local area
netork o xarxa local sense
fil.
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RADIUS: Remote
authentication dial in user

service o autenticació
remota de servei de

connexió.

(autenticació, autorització i administració) que distribueix claus diferents per a
cada usuari, és a dir, un cop el dispositiu client està autenticat en el punt d’accés,
en el procés d’associació se li enviarà una clau de xifratge única i personal, que
permetrà que la seva comunicació sigui segura.

3.2.3 Fer segura una xarxa sense fil

La seguretat que proporcionen els mètodes de seguretat que heu vist, especialment
WPA2, es pot millorar afegint una mica de profunditat al sistema, i això ho farem
en tres passos:

1. Ocultació de SSID: deshabilitar les difusions de l’identificador del punt
d’accés.

2. Filtratge per MAC: construcció d’unes taules on el punt d’accés permet o
denega l’accés en funció de l’adreça física dels equips.

3. Implementació de seguretat WLAN: WPA o WPA2.

Una altra qüestió també important que han de considerar els administradors de
xarxa és la de configurar la potència de radiació dels punts d’accés que estiguin
prop de les parets de l’edifici, de tal manera que la cobertura a l’exterior sigui la
mínima possible.

Actualment existeix pintura o paper d’empaperar, una paret que impedeix el pas
de les ones de les xarxes sense fils sense perjudicar la comunicació per telefonia
mòbil.

Hem de destacar que ni les tècniques d’ocultació d’SSID ni de filtratge per MAC
es consideren mitjans per assegurar les xarxes sense fil per si soles per les raons
següents:

• Les adreces MAC són fàcilment falsificables.

• Els identificadors dels punts d’accés són fàcilment descoberts encara que
no en facin difusió.

En la figura 3.13 podeu veure els tres escenaris:

• El punt d’accés WRS3 no difon l’SSID; per tant, el client 1 no pot associar-
se, atès que no el troba.

• El punt d’accés WRS2 té implementat un filtratge per MAC. El client 2
no està dintre de la llista de MAC reconegudes i, per tant, no es produeix
l’associació.

• El punt d’accés WRS2 té implementat WPA2. El client 3 coneix la clau i
s’autoritza l’associació.
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Figura 3.13. Escenari de seguretat d’una xarxa sense fil

3.3 Instal·lació i configuració d’un punt d’accés sense fil

En aquest exemple es veu com es defineix l’SSID i el canal i com s’habilita la
seguretat. A més, es mostra com es fa una còpia de seguretat de la configuració
del dispositiu i com es restaura.

Com amb qualsevol implementació, les configuracions i les proves necessàries
s’han de fer de manera incremental. El procés es començarà amb un únic punt
d’accés i amb un únic client, sense tenir habilitada la seguretat. Es verificarà que
el client rep l’adreça IP mitjançant el servidor DHCP, que és possible fer ping en
l’encaminador local i que es pot navegar cap a l’exterior. Finalment, es configura
la seguretat en la comunicació amb WPA2, deixant WEP únicament per als casos
en què el maquinari no suporti WPA.

Els passos a seguir per verificar connectivitat amb equips cablejats-DHCP i accés
a Internet son:

• Instal·lar el punt d’accés.

• Configurar el punt d’accés-SSID (sense seguretat).

• Instal·lar un client sense fil (sense seguretat).

• Verificar connectivitat sense fil-DHCP i accés a Internet.

• Configurar seguretat sense fil-WPA2 amb PSK.

La majoria del punts d’accés porten una configuració bàsica que permet que
estiguin operatius des del primer moment. És recomanable modificar aquesta
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configuració que porten per defecte. Per facilitar aquesta operació, la gran majoria
de punts d’accés porten una interfície web que en permet, de manera gràfica, la
configuració.

Per a l’exemple següent, s’utilitza un encaminador Linksys WRT300N que incor-
pora un punt d’accés. Imaginarem que s’ha verificat la connectivitat i que el punt
d’accés ja està instal·lat. En el cas d’un punt d’accés diferent, s’haurà de consultar
el manual del fabricant. Queda fer la configuració.

Els passos que s’han de seguir per iniciar la configuració del WRT300N de Linksys
són els següents:

• Accediu mitjançant el vostre navegador favorit a la utilitat de configuració
del punt d’accés. En el cas del WRT300N, s’haurà d’introduir en el camp
adreça del vostre navegador la IP 192.168.1.1.

• Un quadre de sistema us demanarà l’usuari i la contrasenya. Deixeu el nom
d’usuari en blanc i en el camp de la contrasenya introduïu admin. Si el
dispositiu ja ha estat configurat, el nom d’usuari i contrasenya poden haver
estat modificats.

• Ja estem dintre de la utilitat de configuració.

Primer de tot, mirarem els valors per defecte bàsics per als clients que accedeixen
per la part Ethernet del punt d’accés, la contrasenya d’administrador i la configu-
ració per defecte de la interfície sense fil.

3.3.1 Configuració bàsica de xarxa

Podeu modificar l’adreça IP d’accés al dispositiu, si ho creieu convenient, que
per defecte és la 192.168.1.1/24. Si modifiqueu aquesta adreça, per exemple per
la 192.168.100.1/24, tingueu en compte que, un cop desats els canvis, el vostre
equip deixarà de tenir accés al punt d’accés. Modifiqueu la vostra IP local per una
que pertanyi a la mateixa xarxa IP.

En el cas que hem comentat, per exemple, podeu assignar al vostre equip la IP
192.168.100.10/24.

Un ajust molt important és decidir si el vostre AP ha de fer de servidor DHCP
(dynamic host control protocol). És a dir, si el vostre AP, quan un client
intenta comunicar-se amb ell, no té adreça IP, ell li n’assignarà una. Per defecte,
la gran majoria de punts d’accés porten activada l’opció de treballar com a
servidors d’adreces IP (DHCP). En aquest equip, donaria adreces IP de la xarxa
192.168.1.0/24 i la primera que assignaria seria la 192.168.0.50 i, com a màxim,
podria donar adreces a 50 clients. Per tant, està configurat per assignar adreces
del rang 102.168.0.5/24 - 192.168.0.100/24.

En la figura 3.14 podeu veure la pantalla de configuració.
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Figura 3.14. Pantalla de configuració del punt d’accés

• Contrasenya d’administrador de l’encaminador. És molt important
modificar el valor que porta per defecte, de fàbrica. Tots els equips del
mateix model que hi ha en el mercat i, molt possiblement, la majoria
d’equips del mateix fabricant porten aquesta configuració. Penseu que
qualsevol pot accedir al manual de configuració a la pàgina web del fabricant
i esbrinar com es pot accedir al vostre equip (figura 3.15).

• Configuració bàsica de la xarxa sense fil. Aquí podeu modificar l’identi-
ficador del punt d’accés (SSID), el canal on transmetrà, si és visible o no
per als clients i amb quin protocol WI-FI treballarà (IEEE 802.11N, B, G o
tots ells) (figura 3.16).

Figura 3.15. Modificant la contrasenya d’accés al punt d’accés
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Figura 3.16. Pantalla de configuració bàsica del punt d’accés

Un cop fets el canvis necessaris per a qualsevol opció, cal desar la configuració.
A totes les pàgines de configuració hi ha l’opció de desar els canvis, cancel·lar
els canvis i, al marge dret, hi ha una petita ajuda sobre els diferents camps
configurables dintre de cada opció.

Configurant les opcions sense fil bàsiques

La pantalla de configuració bàsica és la primera que ens trobem quan accedim
a la utilitat de configuració. Activeu la pestanya sense fil i seleccioneu Opcions
bàsiques wireless (figura 3.17).

Figura 3.17. Modificant la configuració bàsica del punt d’accés

• Mode de xarxa. Si teniu dispositius a la vostra xarxa que treballen
amb tecnologia Wireless-N, Wireless-G i 802.11b, utilitzeu el mode mixt
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(Mixed), que és l’opció per defecte. Si teniu dispositius Wireless-G i
802.11b, seleccioneu BG-Mixed. Si teniu únicament dispositius Wireless-
N, seleccioneu Wireless-N Only, i si únicament teniu dispositius Wireless-G
o Wireless-B, seleccioneu la seva opció. Si voleu desactivar la xarxa sense
fil, seleccioneu Disable (figura 3.18).

Figura 3.18. Modificant el mode de xarxa del punt d’accés

• Nom de xarxa (SSID). L’SSID és el nom de xarxa i és compartit per tota
la xarxa. Ha de ser el mateix per a tots els dispositius de la xarxa sense fil
associats. És sensible a les majúscules i no pot superar els 32 caràcters. Per
més seguretat, es recomana modificar l’SSID per defecte per un nom únic
(figura 3.19).

Figura 3.19. Modificant l’SSID del punt d’accés

• SSID amb multidifusió (broadcast). Quan els clients sense fil escanegen
la xarxa sense fil per associar-se a algun dispositiu, detecten els SSID que el
punt d’accés envia com a multidifusió. Per enviar multidifusions de l’SSID,
deixeu habilitada aquesta opció tal com està per defecte. Al contrari, si no
voleu que faci multidifusió de l’SSID, activeu l’opció de deshabilitar. Quan
tingueu les modificacions fetes, recordeu desar els canvis.

• Banda de ràdio (radio band). Fa referència a la banda de freqüències per on
es fa la transmissió. El millor, si teniu una xarxa on hi pot haver dispositius

Diferents tecnologies

Les tecnologies Wireless-N
(802.11n), Wireless-G (802.11g)
i Wireless-B (802.11b) són les
diferents tecnologies sense fil
que podeu trobar en els
dispositius del mercat. N’hi ha
d’altres, com la 802.11e, 802.11i,
802.11w, 802.1x o Wireless-X,
que es fa servir als Estats Units.
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Wireless-N, Wireless-G i Wireless-B, és deixar el que hi ha per defecte
(Automàtic). Per a dispositius únicament Wireless-N, seleccioneu una
amplada pels canals de 40 MHz (Wide - 40 MHz Channel). Per a Wireless-
G i Wireless-B, utilitzeu els 20 MHz (Standard - 20 MHz Channel), que a
més és l’estàndard (figura 3.20).

Figura 3.20. Modificant la banda de ràdio del punt d’accés

• Canal de transmissió estàndard (standard channel). Una de les variables
que s’ha de tenir en compte són els canals en què està dividida la banda de
freqüències (seria l’equivalent als carrils en una autopista). L’estàndard WI-
FI parla d’11 possibles canals. Igual que amb els carrils de l’autopista, s’ha
de mirar de treballar al canal menys concorregut, per evitar al màxim les
interferències. És a dir, per tal d’optimitzar la transmissió, s’aconsella mirar
si hi ha més punts d’accés al vostre voltant i seleccionar un dels canals que
no estiguin ocupats per altres punts d’accés. Si heu seleccionat treballar en
la banda de freqüències dels 40 MHz, el canal estàndard es converteix en
canal secundari per a les xarxes Wireless-N(figura 3.21).

Figura 3.21. Modificant el canal del punt d’accés
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3.3.2 Configurant la seguretat

El model WTR300N suporta set modes de seguretat sense fil. En la figura 3.22
els podeu veure en forma de llista de més tou a més fort, tret de l’últim, que fa
referència al mode de seguretat deshabilitada.

Figura 3.22. Pantalla de configuració de la seguretat del punt d’accés

Depenent del microprogramari (firmware) que porti el dispositiu, hi pot haver
alguna modificació:

• WEP

• PSK-Personal, o WPA-Personal en els dispositius amb microprogramari
v0.93.9 o superiors.

• PSK2-Personal, o WPA2-Personalen els dispositius amb microprogramari
v0.93.9 o superiors.

• PSK-Enterprise, o WPA-Enterprise en els dispositius amb microprogramari
v0.93.9 o superiors.

• PSK2-Enterprise, o WPA2-Enterpriseen els dispositius amb microprogra-
mari v0.93.9 o superiors.

• RADIUS

El terme personal, associat a alguns modes de seguretat, vol dir que no s’utilitza
cap servidor d’autenticació; al contrari, amb els modes Enterprise s’ha de tenir un
servidor d’autenticacions, normalment RADIUS, i s’utilitza l’autenticació EAP.

Ja s’ha vist que el mode WEP no és el més recomanable i que és prou tou pel que
fa a seguretat i que PSK2, que és el mateix que WPA2 o IEEE 802.11i, és la millor
de les opcions.

Si WPA2 és el millor, per què hi ha més opcions? La resposta és que hi ha moltes
xarxes sense fil que treballen amb dispositius antics.
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Atès que tots els dispositius client que s’associen a un punt d’accés han de
treballar amb el mateix mode de seguretat amb què treballa el punt d’accés,
aquest ha d’estar configurat amb el mode més dèbil.

Tots els dispositius sense fil fabricats després del març de 2006 han de suportar
WPA2, o en el cas dels encaminadors Linksys, PSK2.

L’opció RADIUSpermet combinar l’opció de seguretat WEP amb un servidor
d’autenticació RADIUS.

Per configurar la seguretat del dispositiu:

• Mode de seguretat (Security Mode). Selecciona el mode que voleu
utilitzar: PSK-Personal, PSK2-Personal, PSK-Enterprise, PSK2-Enterprise,
RADIUS o WEP. Un cop triat el mode de seguretat, s’hauran de configurar
alguns paràmetres propis de cada mode.

• Paràmetres dels modes de seguretat (Mode Parameters). Cadascun dels
modes PSK i PSK2 té paràmetres que es poden configurar (figura 3.23). Per
exemple, si seleccioneu PSK2-Enterprise, heu de tenir un servidor RADIUS
per a les autenticacions. Per tant, s’ha de configurar el punt d’accés amb els
paràmetres del servidor RADIUS:

– Adreça IP del servidor RADIUS.

– Port de treball del servidor RADIUS. Si no s’ha modificat al llarg de
la instal·lació, el port per defecte és el 1812.

Figura 3.23. Pantalla del configuració del modes de seguretat del punt d’accés

• Encriptació (Encryption). Fa referència a l’algoritme d’encriptació que
s’utilitzarà: AES o TKIP (AES és més robust que TKIP) (figura 3.24).

• La clau (Pre-shared Key):Un cop decidit el mètode d’encriptació, s’ha
d’introduir una clau que haurà de conèixer el client que vulgui associar-se
al punt d’accés (figura 3.25). Haurà de tenir entre 8 i 63 caràcters.
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• Renovació de la clau (Key Renewal): període de renovació de la clau.

Figura 3.24. Configurant el tipus d’encriptació del punt d’accés

Figura 3.25. Introduint la clau compartida

Restricció d’accés per MAC

Una altra característica útil per a assegurar la xarxa és utilitzar l’opció de
filtratge per MAC. Aquesta opció acostuma a estar disponible en la majoria dels
encaminadors Wi-Fi i punts d’accés. Aquesta funció permet definir filtres que
permetin o deneguin a alguns equips associar-se a l’encaminador. Com que la
direcció IP d’un ordinador es pot modificar fàcilment, l’encaminador necessita
alguna manera més segura d’identificar els clients. Per aquest motiu es fa servir
l’adreça MAC de la NIC Wi-Fi, que habitualment es fixa i no pot ser modificada.

Per a accedir a la configuració dels filtres MAC, mireu el manual del fabricant del
vostre dispositiu. Un cop activat el filtratge, es pot:

• Bloquejear una sèrie de MAC concretes perquè no es puguin associar a
l’encaminador.

L’adreça MAC

Algunes NIC, tant Wi-Fi com
Ethernet, permeten modificar
l’adreça MAC i,
malintencionadament, es podria
obtenir una adreça MAC vàlida
pel filtre de l’encaminador i
saltar la protecció copiant
l’adreça MAC a la seva NIC.
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El filtratge de MAC només
actua amb clients Wi-Fi. No

té efectes en ordinadors que
es connecten a

l’encaminador per cable.

• Bloquejar totes les MAC per defecte i permetre que es puguin associar a
l’encaminador només aquelles que s’especifiquin explícitament.

Això es coneix com a política d’accés (denegar o permetre). En tots dos casos
s’han d’afegir les MAC al filtre (figura 3.26).

Figura 3.26. Configuració del filtre MAC

3.4 Resolució de problemes

La resolució de problemes en una xarxa ha de seguir un procediment sistemàtic,
revisant des de la capa física fins a la capa d’aplicació. Imaginem una situació,
com la que il·lustra la figura 3.27, on un PC portàtil no es pot connectar a la xarxa.
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Figura 3.27. El portàtil no es pot connectar a la xarxa

Seguirem un procés sistemàtic que consisteix en tres passos i en el qual anirem
descartant possibles fonts d’errades.

Pas 1. Eliminar el client com l’origen del problema

Si no hi ha connectivitat, s’ha de revisar el següent:

• Confirmeu la configuració correcta de la xarxa utilitzant la instruc-
cióifconfig (ipconfigen Windows). Comproveu que s’ha assignat al PC una
adreça IP correctament en cas que estigui configurat amb DHCP o estigui
configurat amb una adreça estàtica.

• Confirmeu que el PC es pot connectar a la xarxa cablejada. Connecteu el
dispositiu físicament a una LAN i feu ping a una adreça coneguda.

• Comproveu que la targeta de xarxa sense fil té els controladors ben ins-
tal·lats, que el mode de seguretat coincideix amb el del punt d’accés i que
la clau introduïda és la correcta.

Si el PC de l’usuari funciona però el seu rendiment és baix, reviseu el següent:

• La distància de l’equip al punt d’accés.

• Reviseu que el client està configurat en el mateix canal que el punt d’accés
i que ha detectat l’SSID correctament. Busqueu la presència en la zona
d’altres dispositius que operin en la banda de 2,4 GHz, com per exemple
telèfons sense fil, sistemes de monitorització de nens petits, microones i
alarmes. Aquests dispositius poden causar interferències en la WLAN i
causar problemes de connexió intermitent entre el client i el punt d’accés.
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Pas 2. Confirmar l’estat físic dels dispositius WLAN

• Reviseu que tots els dispositius WLAN (punts d’accés, antenes, repetidors,
etc.) estiguin al seu lloc.

• Reviseu que tots els dispositius estiguin connectats a la xarxa elèctrica i que
hi hagi corrent.

Pas 3. Inspeccionar els cables de connexió

• Inspeccioneu les connexions dels dispositius de la xarxa cablejada buscant
males connexions o cables que falten.

• Utilitzeu la xarxa cablejada per fer ping en els punts d’accés i en la resta de
dispositius WLAN.

Si la connectivitat encara falla en aquest punt, pot ser que hi hagi algun problema
amb el punt d’accés o la seva configuració, reviseu-la i, en cas que tot estigui
correcte, si persisteix el problema podeu provar de connectar un nou punt d’accés.
Finalment, un altre punt que heu de considerar és que encara que 802.11i és
un estàndard, a vegades hi ha problemes de compatibilitat entre dispositius de
diferents marques.

3.4.1 Selecció de canal incorrecta

Si els usuaris reporten problemes de connexió en l’àrea entre punts d’accés en una
xarxa WLAN estesa, pot ser problema de les configuracions dels canals (figura
3.28).

Figura 3.28. Els usuaris tenen problemes de connectivitat en la intersecció de dues àrees de cobertura
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La majoria de les WLAN operen en la banda de 2,4 GHz, que pot proporcionar fins
a 14 canals, cadascun dels quals ocupa 22 MHz d’amplada de banda. L’energia
no està repartida uniformement en tota l’amplada de banda del canal, sinó que és
més potent al centre i s’esvaeix cap als extrems. En la imatge següent (figura 3.29)
es mostra una representació gràfica dels canals en la banda de 2,4 GHz.

Figura 3.29. Distribució de potència en un canal de la banda de 2,4 GHz

El punt més alt de les corbes representa el punt de màxima energia.

Llavors, el que passa és que si hi ha dos punts d’accés adjacents que utilitzen canals
massa propers, es produeixen interferències. Per solucionar-ho, s’ha de planificar
l’ús dels canals a la xarxa i vigilar que punts d’accés propers utilitzin canals tan
allunyats com sigui possible (figura 3.30).

En separar els canals no se superposen i no es causa interferència. Una bona
planificació utilitza una separació de cinc canals.

És a dir, per tal d’optimitzar la transmissió, s’aconsella, si hi ha més dispositius al
voltant, mirar quin canal estan utilitzant i configurar el nostre en un canal diferent.
Segons la recomanació, una separació de 5 canals. Per tant, si hi ha un punt d’accés
que transmet al canal 1, el nostre hauria d’estar configurat per utilitzar el canal 6.

Figura 3.30. Separació de canals per evitar interferències

3.4.2 Ubicació incorrecta del punt d’accés

Si el vostre enllaç amb el punt d’accés no es comporta com espereu, es perd la
connexió. Si les taxes de transferències són baixes, hi ha dos possibles motius que
tenen a veure amb la distància als punts d’accés (vegeu figura 3.31).
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Figura 3.31. Posició incorrecta del punt d’accés

• La distància al punt d’accés és massa gran, cosa que proporciona una mala
cobertura.

• L’orientació de l’antena del punt d’accés en passadissos i cantonades
disminueix la cobertura.

Per solucionar aquest problema, haureu de fixar l’emplaçament del punt d’accés
de manera que en els punts d’accés adjacents hi hagi un encavalcament d’un 10%-
15%. Per això n’haureu d’ajustar la potència.

• Canvieu l’orientació i la posició dels punts d’accés:

– Situeu els punts d’accés sobre possibles obstruccions.

– Situeu els punts d’accés verticalment a prop del sostre i en el centre
de l’àrea de cobertura.

• Situeu els punts d’accés en els llocs on seran els usuaris. Per exemple, serà
millor situar un punt d’accés en un saló ample que en un passadís.

La figura 3.32 mostra una solució.
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Figura 3.32. Reposicionaments del punt d’accés

A part de les recomanacions anteriors, és aconsellable també seguir les instrucci-
ons següents:

• Assegureu-vos que els punts d’accés estan a una distància superior a 20 cm
del cos de les persones.

• Instal·leu els punts d’accés lluny de microones. Aquests aparells emeten
ones del mateix tipus que les connexions sense fil, en la mateixa banda de
freqüències (2,4 GHz), amb la qual cosa es poden produir interferències en
les comunicacions.

• No munteu el punt d’accés a les parets del perímetre de la superfície a la
qual es vol donar cobertura.

• Quan es munti un punt d’accés al cantó d’un passadís, s’ha de situar a un
angle que sigui la meitat de l’angle que formen les parets del passadís. Per
exemple, si el passadís forma angle recte, haureu de situar el punt d’accés a
un angle de 45 graus respecte a la paret.

3.4.3 Problemes amb l’autenticació i l’encriptació

La majoria de problemes amb què us trobareu en aquest sentit i que podreu resoldre
estan causats per una configuració incorrecta del client. Si el punt d’accés espera
un tipus d’encriptació i el client ofereix un tipus diferent, el procés d’autenticació
falla (figura 3.33).
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Figura 3.33. Configuració incorrecta del client

Heu de recordar que tots els dispositius que es connectin a un punt d’accés han
d’utilitzar el mateix mètode de seguretat que el punt d’accés. Per tant, si un punt
d’accés està configurat per WEP, tant el tipus d’encriptació com la clau compartida
han de coincidir. Si s’utilitza el mètode WPA, el tipus d’encriptació que s’haurà
de fer servir per als dispositius haurà de ser TKIP.

En el cas de les claus d’autenticació, també s’ha d’anar en compte. El punt d’accés
esperarà una clau d’autenticació que enviarà el client en el procés d’associació.
Aquesta ha de coincidir, en cas contrari no es durà a terme l’autenticació correc-
tament i no es podrà associar.

S’han de tenir en compte tant el mètode de seguretat com les claus
d’autenticació per tal que el procés d’autenticació i associació sigui correcte.
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4. Documentació dels procediments de configuració

Fins ara hem après les tecnologies i conceptes de les capes del model OSI i el flux
de dades que hi ha entre elles. El pas següent serà, doncs, començar a dissenyar
xarxes.

En el disseny d’una xarxa hi intervenen molts factors; per exemple, hem d’escollir
la tecnologia que farem servir, la topologia física, la topologia lògica, els tipus
de mitjà de transport de les dades, etc. I el que és més important, ens hem de
conscienciar de la importància de disposar d’una bona documentació, és a dir, de
tenir tots els plànols.

4.1 Fases preliminars per la configuració d’una xarxa

Perquè una xarxa sigui efectiva i respongui a les necessitats del client, primer hem
de conèixer realment què necessita el client, no el que a nosaltres ens sembla que
necessita. Els passos que hem de seguir són els següents:

1. El primer pas serà recopilar informació sobre l’organització de l’empresa
on hem d’instal·lar la xarxa. Per dur a terme aquest procés de recopilació
d’informació, haurem de preparar un qüestionari que hauria d’incloure preguntes
sobre el següent:

• Història i estat de l’organització

• Creixement projectat

• Polítiques de funcionament i d’administració

• Sistemes i procediments del client

• Opinions de les persones que utilitzaran la xarxa

Aquesta informació ens servirà per situar-nos sobre què fan i com ho fan.

2. El segon pas consisteix a analitzar detalladament i valorar els requisits actuals
i projectats de les persones que utilitzaran la xarxa.

3. El tercer pas serà identificar els recursos i restriccions que té l’organització.
Hem de conèixer de quins pressupostos disposem per implementar la xarxa i els
recursos que hi ha ara mateix a l’organització tant de maquinari (tipus d’ordinadors,
components de xarxa, etc.) com de programari (amb quin tipus de programari
treballen, quins tipus d’arxius comparteixen o volen compartir amb els usuaris).
També hauríem d’interessar-nos pel tipus d’usuari que farà servir la xarxa: és
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expert o només té coneixements d’usuari (això ens pot orientar sobre la seguretat
que hem d’implementar, per exemple).

En resum, per a aquest punt hauríeu de conèixer el següent:

• Recursos financers del client.

• Com es connecten i es comparteixen aquests recursos.

• Quantes persones treballaran amb la xarxa.

• Quin és el nivell informàtic dels usuaris.

• Quin és el nivell d’acceptació dels ordinadors tenen els usuaris.

Aquests tres punts ens haurien d’ajudar a desenvolupar el pressupost per a la
implementació de la xarxa. Ara passem a estudiar les fases del disseny.

4.2 Fases de la configuració

En aquest punt estudiarem els passos més importants que s’han de seguir per
dissenyar una xarxa. Primer farem una ullada als recursos del procés de disseny
de què disposem:

• Dissenyador: persona o grup de persones que fan el disseny.

• Client: persona o organització que sol·licita el disseny.

• Usuari: persona o grup que utilitzarà la xarxa.

• Pluja d’idees (brainstorming): generació d’idees creatives per al disseny.

• Desenvolupament d’especificacions: indicadors que mesuren el bon fun-
cionament del disseny.

• Construcció i prova: procés per conèixer els objectius dels clients i satisfer
els estàndards.

Com en tot procés d’enginyeria, hi ha molts mètodes per a la creació d’un producte
i un d’ells és el cicle de resolució de problemes de la figura 4.1.
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Figura 4.1. Cicle de resolució de problemes de Dartmouth

Un altre mètode per organitzar plans de disseny és la matriu de solucions: es posen
totes les possibles alternatives i opcions per dissenyar la xarxa i es van enumerant
els avantatges i desavantatges.

4.3 Documents de la configuració d’una xarxa

La documentació principal que ha d’acompanyar el disseny de la xarxa és la
següent:

• Diari d’enginyeria: és un diari on hi ha tots els informes dels treballs que es
realitzen, així com resultats finals, proves, etc.

• Determinar la tecnologia que es farà servir: Ethernet, wi-fi, etc.

• Topologia física.

• Topologia lògica.

• Diagrames.

• Matriu de solucions de problemes.

• Etiquetatge de les preses de corrent.

• Etiquetatge dels cables.

• Etiquetatge dels dispositius de la xarxa -commutadors, concentradors
(hubs), encaminadors, etc.- i dels ordinadors.

• Resum de les preses de corrent i dels cables instal·lats.
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• Resum dels dispositius, adreces MAC i adreces IP.

Per fer els plànols, teniu una activitat al web que us explica alguns dels programes
que hi ha per ajudar-vos en aquesta feina. També heu de conèixer els diferents
símbols que hi ha normalitzats per identificar-los en un plànol (vegeu la figura
4.2). Una altra qüestió que heu de tenir en compte són els diferents plànols que hi
ha i el que voleu representar:

• T0. Plánols del lloc o campus: recorreguts externs i xarxes troncals entre
edificis.

• T1. Disposició de l’edifici complet per pis: límits, xarxes troncals i
recorreguts horitzontals de la zona de servei.

• T2. Dissenys de la zona de servei: ubicacions de les derivacions i etiquetes
per a cables.

• T3. Sales d’equipament per a comunicacions: vista dels plànols dels
bastidors i les façanes de les parets.

• T4. Disseny detallat típic: retolació de la placa, tallafoc i característiques
de seguretat.

• T5. Cronogrames (fulls de descripció del cabiatge i equipament) per a a
posada en servei.

Figura 4.2. Símbols normalitzats

Ja coneixem els símbols normalitzats que s’han de fer servir en un plànol i els
diferents tipus de plànols; doncs ara veurem com es fa la planificació estructurada
del cablatge.
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4.4 Planificació estructurada del cablatge

Una de les primeres decisions que hem de prendre és on situarem els recintes de
cablatge, ja que és on situarem la majoria dels cables i els dispositius de xarxa
(figura 4.3).

La decisió més important és on posarem el nostre MDF (armari de distribució
principal) i els IDF (armaris de distribució secundaris). Per prendre aquestes
decisions, haurem de tenir en compte els aspectes següents:

Figura 4.3. Situació dels recintes de cablatge en un plànol

1. Dimensions del recinte de cablejat. La normativa TIA/EIA-568-A especifica
que en una LAN Ethernet, el cablatge horitzontal s’ha de connectar a un punt
central en una topologia d’estrella.

Aquest punt central és el recinte de cablatge, on hi ha d’haver la placa de
connexions (patch pannel) i el commutador o el concentrador.

Aquest recinte ha de ser prou gran perquè hi càpiguen tot el cablatge i els
dispositius i perquè es puguin fer ampliacions en cas que fos necessari. Per tant,
la mida depèn de les dimensions de la LAN.

La TIA/EIA-569 ens diu que per a cada planta hi ha d’haver com a mínim un
recinte de cablatge cada 1.000 m2 aproximadament o quan la distància del cablatge
horitzontal és de més de 90 m.

2. Especificacions de l’entorn. Qualsevol espai que determinem com a recinte
de cablatge ha de complir certes especificacions; les més importants tenen a veure
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amb les condicions de l’espai -la calefacció, la ventilació, etc.-, de les preses de
corrent i de l’accés al recinte per motius de seguretat.

Vegem algunes d’aquestes especificacions:

Sala de telecomunicacions

• Parets, terres i sostres.

– Sempre que sigui possible, la sala ha de tenir un doble terra per poder
passar horitzontalment els cables de les àrees de treball. Si no existeix,
es pot instal·lar una safata aèria per passar-hi els cables. El terra, a
més a més, ha de ser d’un material al qual no s’adherís la pols ni
l’electricitat estàtica.

– Les dues parets s’haurien de recobrir de 20 mm de contraplacat A-C i
de com a mínim 2,4 m d’alçada.

– Si el recinte de cablatge serveix d’MDF, el punt de presència (POP)
de telefonia s’ha d’ubicar dins de la sala.

– A més a més, el material utilitzat hauria de ser ignífug per a la
prevenció del foc.

– No hi ha d’haver doble sostre, ja que pot causar que la seguretat falli.

• Temperatura i humitat. La temperatura del recinte de cablatge s’ha de
mantenir a uns 21 ºC quan totes les màquines estan en funcionament i la
humitat relativa ha d’estar entre el 30% i el 50%. Compte amb els cables,
poden patir corrosions si no es respecten aquestes especificacions.

• Instal·lacions de la llum i preses de corrent. Recordeu que els fluores-
cents generen interferències, però es podrien utilitzar d’il·luminació si es
respecten les distàncies adequades. Hi hauria d’haver dos circuits separats
amb dues preses de corrent diferents, almenys a l’MDF, perquè si cau un
circuit, en tindreu l’altre.

• Accés a la sala i l’equip. La porta del recinte hauria de ser com a mínim
de 0,9 m d’amplada i s’hauria d’obrir cap a l’exterior per facilitar la sortida
dels treballadors. En l’actualitat, hi ha armaris de totes les mides, però el
més indicat és posar-hi plaques de connexió i arrencar els equips, tot i que
hi ha bastidors de distribució per si els necessiteu.

Bastidor de distribució Panduit

• Suport i accés a cables. Tots els cables que vagin dels MDF als IDF han
d’estar protegits per conductes prou amplis per si s’han d’ampliar. D’altra
banda, hem de vigilar quins cables fem passar aquest conductes per evitar
possibles interferències: per exemple, intentarem no passar mai cables
elèctrics i cables de dades pel mateix conducte. Ens passarà el mateix entre
els cables de l’IDF i els ordinadors que tingui associat: sempre que es pugui,
hauríem de passar els conductors pel fals terra. Qualsevol accés a aquests
conductes de cable ha d’estar protegit amb pintura retardant del foc i les
normes de seguretat que siguin aplicables.

A la taula 4.1 podeu veure un resum dels estàndards que s’han de tenir en compte
per al cablatge estructurat.
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Taula 4.1. Resum dels estàndards que s’han de tenir en compte per al cablatge estructurat

TIA/EIA-568-B.1 Estàndard de cablatge de telecomunicacions en
edificis comercials. Requisits comercials

TIA/EIA-568-B.2 Components de cablatge de parell trenat

TIA/EIA-568-B.3 Component de cablatge de fibra òptica

TIA/EIA-568-B Estàndards de cablatge

TIA/EIA-569-A Estàndard per a edificis comercials, per a recorreguts
i espais de telecomunicacions

TIA/EIA-570-A Estàndard de cablatge per a telecomunicacions
residencials i comercials menors

TIA/EIA-606 Estàndard d’administració per a la infraestructura de
telecomunicacions d’edificis comercials

TIA/EIA-607 Requisits de connexió a terra i connexió de
telecomunicacions per a edificis comercials

4.5 Estructura del sistema de cablatge horitzontal

L’estàndard TIA/EIA-568-A (figura 4.4) especifica que si fem servir una topologia
Ethernet en estrella cada dispositiu que formi part de la xarxa ha d’estar connectat
al commutador central per un cable del cablatge horitzontal.

Figura 4.4. Components del cablatge horitzontal TIA

EIA-568-A

Per determinar la ubicació del recinte de cablatge, hem de començar per dibuixar
un plànol de la planta de l’edifici a una escala aproximada i afegir-hi tots
els dispositius que es connectaran a la xarxa (recordeu-vos de les impressores,
servidors, etc.). Així, tindrem un esquema semblant al de la figura 4.5.
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Figura 4.5. Plànol de la planta d’un edifici

Ara hem de veure on situem el recinte de cablatge, és a dir, la selecció d’ubicacions
potencials per al recinte de cablatge (figura 4.6). Primer hauríem de veure els
llocs propers al POP. Ja sabem que el POP és on es connecten els armaris de
comunicació de l’edifici amb els serveis de telecomunicacions que subministra la
companyia telefònica, per la qual cosa és interessant que l’MDF sigui a prop per
facilitar la gestió de xarxes (networking) d’àrea estesa i la connexió a Internet.

Figura 4.6. Recinte de cablatge

Després de determinar on situem l’MDF, hem de veure si necessitem IDF. Per a
això, hem de determinar quantes àrees de treball tenim. Recordeu que els cables
UTP tenen una longitud de cablatge horitzontal d’aproximadament uns 100 m,
motiu pel qual dibuixarem cercles a les possibles ubicacions de l’IDF amb un
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compàs d’un radi de 50 m per veure si cobrim tots els dispositius. Ens quedarà,
més o menys, un dibuix com el que es mostra en la figura 4.6.

Ara ja podem veure si hi ha alguna àrea superposada i podem eliminar algun IDF
o si hi ha un únic dispositiu que englobi totes les àrees. Si hi ha cap ordinador que
no cobrim, haurem de fer una extensió amb algun commutador o concentrador
(figura 4.7).

Figura 4.7. Àrea de captació

4.6 Subministrament elèctric de la xarxa

Vegem què hem de tenir en compte del subministrament elèctric en el nostre
disseny de xarxa.

1. Electricitat i connexions a terra

Ens queda per veure com afecten tots els cables d’electricitat que tenen a l’empresa
del client. Aquests cables de corrent AC (corrent alterna) poden generar voltatges
no desitjats als cables de dades, situació que empitjora encara més quan hi ha una
connexió incorrecta a terra.

2. Descàrrega electrostàtica

La descàrrega electrostàtica (DES) -que anomenen electricitat estàtica- és la
forma més perillosa i incontrolable de l’electricitat. Aquests electrons que
circulen per l’aire poden descarregar sobre algun semiconductor i destrossar-lo;
per solucionar aquest problema, cal tenir una bona connexió a terra perquè aquests
electrons vagin cap al terra i no cap al semiconductor. Recordem que el corrent
elèctric (format pels electrons) sempre circula pel camí més fàcil, és a dir, el que
posa menys resistència al seu pas; per tant, es tracta de posar un camí cap a terra
que ofereixi menys resistència que el semiconductor.
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Un altre problema que pot generar la DES és que el circuit tancat que produeix
el nostre cos i el cable UTP facin que els electrons vagin d’un lloc més negatiu a
un de menys negatiu, però passant pel nostre cos. Això pot passar si els cables de
terra tenen una terra amb un potencial lleugerament diferent. Per evitar patir una
descàrrega, aplicarem una solució senzilla però efectiva que s’anomena la regla
d’una sola mà: quan toquem un dispositiu elèctric, només farem servir una mà i
l’altra haurà d’estar a la butxaca, i així evitarem establir un circuit tancat.

3. Problemes habituals a les línies elèctriques

Entre els problemes que ens podem trobar a les línies de voltatge no desitjat són:

Sobretensions i pics de voltatge

Supressors de sobretensió

La sobretensió és l’augment del 110% del voltatge normal que té la línia elèctrica.
Normalment dura pocs segons, però provoca molts danys als equips de xarxa. Els
pics són impulsos que produeixen una sobrecàrrega de voltatge i duren entre 0,5 i
100 microsegons. Un exemple seria la caiguda a prop d’un llamp.

Hi ha supressors de sobretensió que ajuden a protegir els aparells. Recordeu-vos
també de protegir sempre les línies telefòniques, ja que els aparells connectats a
aquestes línies com els encaminadors es podrien cremar.

Caiguda de voltatge

La caiguda de voltatge dura menys d’un segon i es produeix quan cau un 80%
per sota del nivell normal. Aquest fenomen pot provocar pèrdues de dades
irrecuperables, per exemple en transmissions de dades o en l’emmagatzemament
de dades. Per solucionar aquest problema hi ha les UPS: sistemes d’alimentació
ininterrompuda (SAI).

Sistema d’alimentació
ininterrompuda

És convenient connectar almenys els servidors i dispositius de xarxa clau com els
encaminadors a un dispositiu UPS. Els UPS subministraran corrent als dispositius
quan no n’hi arribi prou per mantenir el sistema.

Figura 4.8. Components d’un sistema d’alimentació ininterrompuda

Els components de l’UPS són (figura 4.8):

• Inversor de corrent: converteix el baix nivell de voltatge de les bateries en
corrent AC.
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• Carregador de bateries: carrega les bateries mentre els dispositius funcionen
amb corrent de la xarxa.

• Bateria: la seva capacitat farà que el sistema pugui subministrar corrent
durant un temps més o menys llarg.

Figura 4.9. Esquema d’un SAI commutat.

Hi ha de dos tipus de SAIS o UPS (figura 4.9).

• UPS continus: són els més cars i sempre subministren corrent dels inver-
sors i els carregadors de bateries es van carregant alhora des de la línia
elèctrica. Serveixen perquè no afectin els pics de corrent, ja que el corrent
sempre és el mateix i quan cau el subministrament el temps de transferència
és zero.

• UPS commutats: només subministren corrent als dispositius quan la línia
ha caigut; per tant, hi ha un temps de transferència (de mil·lisegons) des que
cau el corrent fins que les bateries subministren electricitat als dispositius.

Soroll i oscil·lacions

Les oscil·lacions reben el nom d’harmònicso soroll (figura 4.10). Un cable elèctric
massa llarg que fa d’antena provoca una oscil·lació.

Figura 4.10. Soroll en línia

Tornar a cablejar potser és una solució cara, però possiblement també és l’única.
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4.7 Documentant la xarxa

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

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

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

La documentació de xarxa ha d’incloure:

• Taula de configuració de la xarxa.

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

• Diagrama de la topologia de la xarxa.

4.7.1 Taula de configuració de la xarxa

Conté informació detallada del maquinari i programari que s’utilitzen a la xarxa.
Aquesta informació ha de proporcionar al responsable totes les dades necessàries
per identificar i corregir la possible incidència.
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Les dades que la taula hauria d’incloure per a tots els components són les
següents:

• Tipus de dispositiu i model.

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

• Nom del dispositiu a la xarxa.

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

• Adreça de la capa d’enllaç (MAC).

• Adreça de la capa de xarxa (IP).

• Qualsevol informació important sobre els aspectes físics del
dispositiu.

A la taula 4.2 i taula 4.3 podeu veure un exemple de documentació de configuració
de xarxa i de dispositius, respectivament.

Taula 4.2. Taula de configuració de xarxa

Nom
dispositiu/model

Interfície Adreça MAC Adreça IP /
màscara

Protocol/s
encaminament

R1, Cisco 2611
XM

fa0/0 0007.8580.a159 192.168.10.1/24 EIGRP

fa0/1 0007.8580.a160 192.168.11.1/24 EIGRP

s0/0 * —– 10.10.1.1/30 OSPF

s0/1 * —– No connectat

R2, Cisco 2611
XM

fa0/0 0007.8580.a159 192.168.20.1/24 EIGRP

Taula 4.3. Exemple de taula de configuració de dispositius de xarxa

Nom
commutador,
model, IP
administració

Port Velocitat Dúplex Port Fast Trunk VLAN Connectat

S1, Linksys
SRW248G424,
192.168.10.2/24

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

fa0/1 100 Auto No On 2 Connectat a
PC1

fa0/3 No connectat

fa0/4 No Connectat
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4.7.2 Taula de configuració dels sistemes terminals

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

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

• Nom del dispositiu (propòsit).

• Sistema operatiu i versió.

• Adreça IP.

• Màscara de subxarxa.

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

• Qualsevol aplicació d’amplada de banda gran que tingui el sistema.

La taula 4.4 n’és un exemple.

Taula 4.4. Exemple de taula de configuració de sistemes finals

Nom
dispositiu
(funcionalitat)

Sistema
operatiu
(versió)

Adreça IP /
màscara

Adreça IP
passarel·la

Adreça IP
servidor DNS

Adreça IP
servidor WINS

Aplicacions
xarxa

Aplicacions
d’amplada de
banda gran

SRV1 (web/
TFTP)

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

SRV2 (servidor
de fitxers)

LINUX Debian
4.0

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

PC2 (PC usuari
- gerència)

Win XP Pro
SP2192.168.11.10/24

192.168.11.1/24 192.168.11.1/24 HTTP FTP VoIP

PC3 (PC
proves -
informàtica)

Ubuntu Linux
8.04

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

4.7.3 Diagrama de la topologia de la xarxa

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

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

• Tipus d’interfícies i nombre.

• Adreces IP.

• Màscara de subxarxa.

En la figura 4.11 en podeu veure un exemple.

Figura 4.11. Diagrama de topologia
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