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Introducció

El segle XX ha estat caracteritzat per la invenció de noves tecnologies que han
modificat substancialment el món i han modificat la manera de ser de la societat.
La primera d’aquestes va ser el motor de combustió, que va permetre millorar les
formes de transport i la mobilitat de persones i mercaderies. La computació i els
ordinadors van portar una nova manera de processar i emmagatzemar informació,
i la seva popularització va representar un canvi dràstic en la manera de treballar
en molts àmbits laborals. Finalment, la millora de les comunicacions i la seva
aplicació a la comunicació entre ordinadors (telemàtica) han representat un canvi
radical en la forma d’obtenció, processament i distribució de la informació.

Avui en dia es fa impossible pensar en qualsevol organització o empresa amb un
sistema informàtic que no estigui connectat a Internet (per petita que sigui). Les
xarxes de comunicacions permeten donar visibilitat a les empreses, comunicar els
diferents treballadors entre ells, compartir recursos (i, per tant, estalviar diners).

En aquest mòdul veureu diferents aspectes de les xarxes d’àrea local i les seves
connexions a xarxes extenses. Estudiareu els conceptes teòrics necessaris per
entendre les decisions que s’han pres històricament en el desenvolupament de les
xarxes i el funcionament intern dels protocols de comunicacions. Al mateix temps,
el mòdul està plantejat perquè es puguin fer pràctiques de configuració de hosts i
de dispositius de xarxa.

En la unitat “Introducció i arquitectures de xarxa” veureu la teoria bàsica que
s’aplicarà durant tot el mòdul, els diferents tipus de xarxes i els conceptes bàsics
d’arquitectures de xarxes comparant les dues més conegudes (OSI i TCP/IP).

En la unitat “Integració d’elements en una xarxa” veureu els diferents mitjans
físics de comunicació que es fan servir en les xarxes, l’adreçament IP i els diferents
adaptadors que es fan servir per connectar els ordinadors en la xarxa (amb fil i
sense).

En la unitat “Configuració i administració de commutadors” veureu els motius que
van impulsar a fer servir commutadors, la seva forma de funcionament i la manera
de configurar-los i administrar-los.

En la unitat “Configuració i administració d’encaminadors” veureu com funcionen
els encaminadors per connectar xarxes i encaminar els paquets entre les diferents
xarxes. També veureu con es es configuren i s’administren, i la creació de llistes
de control d’accés.

En la unitat “Configuració i administració de protocols dinàmics” veureu com
es poden fer subxarxes en una xarxa d’àrea local (de mida fixa o variable), i es
veuran els protocols d’encaminament principals que hi ha i com es configuren en
els encaminadors actuals.

En la unitat “Xarxes locals virtuals i accés a Internet” veureu la configuració de
xarxes locals virtuals per als commutadors, la traducció d’adreces privades en
públiques i les xarxes de llarg abast.
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Per estudiar els continguts d’aquest mòdul, és convenient anar fent les activitats i
els exercicis d’autoavaluació i llegir els annexos. Tot i que les unitats formatives
tenen un contingut important des del punt de vista conceptual, en les activitats que
es proposen sempre s’ha procurat donar-los un enfocament pràctic.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul, l’alumne/a:

Reconeix l’estructura de les xarxes de dades i n’identifica els elements i
principis de funcionament

1. Identifica els factors que impulsen l’expansió i evolució contínues de les
xarxes de dades.

2. Diferencia els diferents mitjans de transmissió que s’utilitzen en les xarxes.

3. Reconeix els diferents tipus de xarxa i les seves topologies.

4. Descriu les arquitectures de xarxa i els nivells que les componen.

5. Descriu el concepte de protocol de comunicació.

6. Descriu el funcionament de les piles de protocols en les diferents arquitec-
tures de xarxa.

7. Presenta i descriu els elements funcionals, físics i lògics, de les xarxes de
dades.

8. Diferencia els dispositius d’interconnexió de xarxes atenent al nivell funci-
onal en què s’enquadren.

Integra ordinadors i perifèrics en xarxes cablejades i sense fils, i n’avalua el
funcionament i les prestacions

1. Identifica els estàndards per a xarxes cablejades i sense fils.

2. Munta cables directes, creuats i de consola.

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

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

5. Configura adaptadors de xarxa cablejats i sense fil amb diferents sistemes
operatius.

6. Integra dispositius a xarxes cablejades i sense fils.

7. Comprova la connectivitat entre diversos dispositius i adaptadors sense fils
en diferents configuracions.

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

9. Monitora la xarxa mitjançant aplicacions basades en el protocol SNMP.
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Administra commutadors i estableix opcions de configuració per a la seva
integració en la xarxa

1. Connecta commutadors entre ells i amb les estacions de treball.

2. Interpreta la informació que proporcionen els LED del commutador.

3. Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració del commu-
tador.

4. Identifica els fitxers que guarden la configuració del commutador.

5. Administra la taula d’adreces MAC del commutador.

6. Configura la seguretat del port.

7. Actualitza el sistema operatiu del commutador.

8. Utilitza les ordres que proporciona el sistema operatiu del commutador que
permeten fer el seguiment de possibles incidències.

9. Comprova l’Spanning tree protocol en un commutador.

10. Modifica els paràmetres que determinen el procés de selecció del pont arrel.

Administra les funcions bàsiques d’un encaminador o router i estableix
opcions de configuració per a la seva integració en la xarxa

1. Interpreta la informació que proporcionen els LED de l’encaminador.

2. Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració de l’encami-
nador.

3. Identifica les etapes de la seqüència d’arrencada de l’encaminador.

4. Utilitza les ordres per a la configuració i administració bàsica de l’encami-
nador.

5. Identifica els fitxers que guarden la configuració de l’encaminador i es
gestiona mitjançant les ordres corresponents.

6. Configura rutes estàtiques.

7. Utilitza les ordres proporcionades pel sistema operatiu de l’encaminador
que permeten fer el seguiment de possibles incidències.

8. Configura l’encaminador com a servidor d’adreces IP dinàmiques.

9. Descriu les capacitats de filtratge de trànsit de l’encaminador.

10. Utilitza ordres per gestionar llistes de control d’accés.

Configura xarxes locals virtuals i n’identifica el camp d’aplicació

1. Descriu els avantatges que presenta la utilització de xarxes locals virtuals
(VLAN).
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2. Implementa VLAN.

3. Fa el diagnòstic d’incidències en VLAN.

4. Configura enllaços troncals.

5. Utilitza un encaminador per interconnectar diverses VLAN.

6. Descriu els avantatges que aporta l’ús de protocols d’administració centra-
litzada de VLAN.

7. Configura els commutadors per treballar d’acord amb els protocols d’admi-
nistració centralitzada.

8. Du a terme tasques avançades d’administració de xarxa analitzant i utilitzant
protocols dinàmics d’encaminament.

Du a terme tasques avançades d’administració de xarxa analitzant i utilitzant
protocols dinàmics d’encaminament

1. Configura el protocol d’encaminament RIPv1.

2. Configura xarxes amb el protocol RIPv2.

3. Fa el diagnòstic d’errors en una xarxa que utilitza RIP.

4. Valora la necessitat d’utilitzar màscares de longitud variable en IPv4.

5. Divideix una xarxa principal en subxarxes de diferents mides amb VLSM.

6. Du a terme agrupacions de xarxes amb CIDR.

7. Habilita i configura OSPF en un encaminador.

8. Estableix i propaga una ruta per defecte usant OSPF.

Connecta xarxes privades a xarxes públiques, i identifica i aplica diferents
tecnologies

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

2. Utilitza NAT per fer la traducció estàtica d’adreces de xarxa.

3. Utilitza NAT per fer la traducció dinàmica d’adreces de xarxa.

4. Descriu les característiques de les tecnologies de relé de trama (frame relay),
XDSI i ADSL.

5. Descriu les analogies i diferències entre les tecnologies Wi-Fi i WiMAX.

6. Descriu les característiques de les tecnologies UMTS i HSDPA.
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Introducció

En el món actual els ordinadors rarament treballen aïllats, ja que es troben
connectats en xarxa i de fet cada cop s’incorporen a aquest treball en xarxa tot
tipus de dispositius, com ara els telèfons mòbils i també es diversifica l’ús de la
xarxa no solament per treballar sinó per oci, per comerç, per llegir, etc. Per tant la
tecnologia de la xarxa d’ordinadors és un tema totalment actual i amb molt de futur.
En aquesta unitat s’expliquen les bases de com funcionen les xarxes d’ordinadors.

Aquesta unitat “Introducció i arquitectures de xarxa” com el seu títol indica és
la introductòria del mòdul, i s’hi defineixen els conceptes bàsics. Us permetrà
entendre millor la resta d’unitats, alhora que dóna una visió global de les xarxes
d’ordinadors que permetrà poder aprofundir-hi en les unitats següents.

En l’apartat “Introducció a les xarxes” s’explica l’evolució de les xarxes d’ordina-
dors, la importància que estan adquirint en el present i el ràpid progrés tecnològic.
Es detalla per quins elements està formada una xarxa i els tipus de xarxes que
existeixen, degut a l’abast que cobreix la xarxa, a les relacions jeràrquiques
entre els components o la manera com estan connectats els elements d’una xarxa.
S’explica com està dissenyat el procés de comunicació entre dues màquines.

En l’apartat “Arquitectures de xarxes” es detalla el procés de comunicació dels
dispositius d’una xarxa, com està dissenyat aquest procés basat en capes, serveis
i protocols. S’expliquen les dues grans arquitectures que implementen aquest
procés que són l’OSI i la TCP/IP, i també es presenten els orígens d’aquests
models, detallant-ne el funcionament d’ambdues i comparant-les. Posteriorment
veureu en detall una de les primeres tecnologies que existiren per connectar
ordinadors en xarxa. Es tracta de la tecnologia Ethernet, i com aquest model
forma part de les capes inferiors del model OSI. També veureu com dins del model
Ethernet s’identifiquen de manera única els dispositius en una xarxa.

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

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Reconeix l’estructura de les xarxes de dades identificant els seus elements i
principis de funcionament.

• Identifica els factors que impulsen la contínua expansió i evolució de les
xarxes de dades.

• Diferencia els diferents mitjans de transmissió utilitzats en les xarxes.

• Reconeix els diferents tipus de xarxa i les seves topologies.

• Descriu les arquitectures de xarxa i els nivells que les componen.

• Descriu el concepte de protocol de comunicació.

• Descriu el funcionament de les piles de protocols en les diferents arquitec-
tures de xarxa.

• Presenta i descriu els elements funcionals, físics i lògics, de les xarxes de
dades.

• Diferencia els dispositius d’interconnexió de xarxes atenent al nivell funci-
onal en què s’enquadren.
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1. Introducció a les xarxes

Les persones sempre han tingut la necessitat de comunicar-se i intercanviar
informació, però la distància i el temps han estat uns dels inconvenients principals:
les xarxes entre ordinadors han resolt aquests contratemps.

Els ordinadors són màquines especialitzades a processar informació d’acord amb
unes instruccions preestablertes, però no sempre la informació es produeix o
s’emmagatzema al lloc on es processa i, per tant, caldrà transportar les dades des
del seu origen fins a la seva destinació, amb la qual cosa es crea una comunicació.

La missió fonamental de les xarxes és que la informació es pugui transmetre
entre elements terminals, és a dir, entre un sistema anomenat transmissor i
que posseeix o genera la informació, i un altre sistema anomenat receptor
que requereix aquesta informació.

La transmissió d’aquesta informació depèn fonamentalment de dos factors, del
senyal que es transmet i que conté la informació i del medi per on s’efectua la
transmissió. Aquesta transmissió d’informació entre ordinadors és el que crea les
xarxes d’ordinadors.

Actualment, les xarxes d’ordinadors és un concepte quotidià; en tan sols uns
anys les xarxes d’ordinadors han passat de ser quelcom inhabitual i desconegut
al primer pla de la nostra realitat. Segurament, l’actor principal d’aquesta realitat
és Internet i les seves aplicacions sobre ella (correu electrònic, xarxes socials,
comunicació, etc.). Aquests termes tenen, i tindran, un interès creixent en un
futur pròxim. Per tant el món de les xarxes és cada cop més habitual: és un fet
normal que la majoria tingui connexió a Internet a casa (el que implica tenir una
petita xarxa domèstica) i cada cop és més estrany trobar-nos davant d’un ordinador
“aïllat”, sense connexió a cap xarxa.

Ús d’Internet a Espanya el 2010

A continuació podeu observar un llistat amb diferents dades que us poden donar una idea
de l’ús d’Internet a Espanya:

• El 57,4% de les llars disposen de connexió de banda ampla a Internet, un 11,6% més que el
2009.

• El nombre d’internautes creix un 7,1% en el darrer any i supera els 22,2 milions de persones.

• El 17,4% de la població utilitza el comerç electrònic.

• En el 68,7% de les llars amb almenys un membre de 16 a 74 anys disposa d’ordinador en
l’any 2010. Aquest percentatge supera en 2,4 punts el del 2009.

Font: INE-Instituto Nacional de Estadística
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Una explicació de tot això és també que els preus de la informàtica han patit des
de fa uns anys una disminució exponencial:

• El preu de l’espai en disc (euros/MB; megabyte) es redueix a la meitat
aproximadament cada 4,5 anys.

• La potència del processador (euros/MIPS; million instructions per second,
milions d’instruccions per segon) cada 2 o 3 anys.

• La memòria RAM (random access memory, memòria d’accés aleatori)
(euros/MB) cada 1,8 anys.

• El preu de la transmissió de dades (mesurades en euros/Mb/s/km) es redueix
a la meitat cada 1,5 anys, o sigui té una disminució encara més gran que les
tecnologies informàtiques.

Com a resultat d’aquest ràpid progrés tecnològic, aquestes àrees estan convergent
d’una manera accelerada i les diferències entre la recollida, transport, emmagat-
zematge i processament de la informació estan desapareixent ràpidament. Per
exemple, hi ha organitzacions amb centenars d’oficines disperses geogràficament.
Aquestes esperen de manera rutinària poder examinar l’estat actual, fins i tot de la
seva sucursal més llunyana, amb tan sols prémer un botó. Això els fa trencar amb
la “tirania de la geografia”.

1.1 Factors d’expansió

Hi ha una sèrie de factors, com per exemple el tecnològic, que han fet expandir
l’interès i treball en les xarxes d’ordinadors. En aquest cas us centrareu en l’ús
que es fa de les xarxes en diferents àrees:

• Negoci

• Domèstic

• Usuaris mòbils.

1.1.1 Negoci

Qualsevol empresa té els seus ordinadors connectats en xarxa, de manera local
creant-hi una xarxa local (LAN, en anglès, local area network, xarxes d’àrea
local) i fins i tot interconnectant-les amb altres xarxes a través d’enllaços telefònics
(anomenades WAN, en anglès, wide area network, xarxes d’àrea estesa). Les
motivacions de les empreses per usar xarxes són les següents:
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1. Compartir recursos físics/dispositius: compartir una impressora per tota
l’oficina.

2. Compartir informació (model client/servidor): tenir centralitzada la infor-
mació en un disc compartit.

3. Trencar els obstacles de la separació geogràfica: una empresa multinacional
per comunicar-se amb les seves seus.

4. Comunicació entre empleats: textual, videoconferència, comerç electrònic,
fer comandes per evitar estalviar en estoc; comunicació immediata.

5. Treball cooperatiu: treballar en documents, videoconferència.

1.1.2 Domèstic

El grau d’incidència que tenen les xarxes en el món domèstic és molt gran, per
tant és una àrea força important. A petita escala les motivacions són les mateixes
que les de les empreses:

1. Accedir a informació remota.

2. Comunicació: per exemple hi ha la missatgeria instantània, comunicació
P2P (peer to peer, d’igual a igual).

3. Formació a distància (en anglès, e-learning): un exemple d’això és l’IOC
(Institut Obert de Catalunya).

4. Comerç electrònic: cada cop hi ha més compres que es fan només per
Internet (entrades per espectacles, bitllets d’avió, etc.)

5. Oci interactiu: jugar en línia, serveis audiovisuals (a demanda per veure
televisió o cinema).

1.1.3 Usuaris mòbils

Avui en dia l’ús del mòbil és el que més creix, ja que cada cop hi ha al mercat
més telèfons amb accés a Internet, per tant és on es centren més els factors de
creixement tecnològic i de possibles aplicacions. Les motivacions dels usuaris
mòbils són similars a les dels domèstics però en aquest cas s’afegeixen noves
possibilitats que donen la geolocalització (conèixer la posició geogràfica de
l’usuari en aquell moment) que permet donar serveis a l’usuari depenent del lloc
on es trobi.
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1.2 Components d’una xarxa

Una xarxa d’ordinadors està formada per targetes, cables o ones (medis) que
uneixen els ordinadors amb altres elements o els elements intermedis de maquinari
actius que formen part de la comunicació, com ara: repetidors, amplificadors, con-
centradors, commutadors i altres elements que filtren, amplifiquen, restableixen o
encaminen els senyals de transmissió de dades. Però també té elements que no són
físics com el programari implicat: els sistemes operatius o aplicacions que usen
la xarxa (lectors de correus, navegadors web, etc.).

S’anomena components d’una xarxa tots aquells elements que formen part
de la comunicació, en la transmissió de la informació, entre els ordinadors.

Per exemple en una petita xarxa domèstica hi ha com a components de la xarxa: la
targeta de l’ordinador, el cable que uneix l’ordinador amb l’encaminador (router)
que uneix la meva xarxa amb Internet i a part d’aquests components físics hi ha el
programari. Si per exemple s’usa la xarxa per navegar per Internet hi ha el sistema
operatiu i el navegador que s’usi (Firefox...).

1.2.1 Medis de transmissió

En una xarxa d’ordinadors contínuament s’està intercanviant informació entre
ordinadors, aquesta informació es transmet a través de senyals elèctriques que
poden ser una variació de corrent elèctric o de tensió elèctrica. Per tant aquests
senyals transporten les dades entre un emissor i un receptor, propagant-se a través
d’un medi de transmissió.

El medi de transmissió és el suport físic a través del qual l’emissor i el
receptor es poden comunicar.

Els medis de transmissió es poden classificar com a guiats i no guiats.

Els medis guiats són els medis per on els senyals que transporten la informació
circulen confinats dins el medi, per exemple els senyals elèctrics en els cables o
els senyals òptics en la fibra òptica. Contràriament, els medis no guiats són el
medis en què els senyals es propaguen sense estar limitats, per exemple les ones
electromagnètiques de ràdio en la propagació per l’aire o pel buit, en les xarxes
sense fil.

El terme enllaç directe fa referència al camí de transmissió entre dos dispositius,
la transmissió s’efectua directament del transmissor al receptor sense cap disposi-
tiu intermedi, excepte dispositius amplificadors o repetidors, que són dispositius
que tenen la capacitat de regenerar els senyals que poden arribar malmesos a causa
de la distància.
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Medis guiats

Es basen en la necessitat d’algun element per transmetre els senyals, i necessiten
d’un medi físic per on propagar les ones electromagnètiques. De medis guiats,
n’hi ha dels tipus següents:

• Sistema de cablejat metàl·lic: El cable metàl·lic és el medi de transmissió
més utilitzat quan es tracta de distàncies no gaire grans o es necessiten
capacitats no gaire elevades. La informació es transmet en forma d’ones
electromagnètiques. Normalment aquests cables formats per elements
metàl·lics són de coure degut al seu cost i a la seva bona conductivitat.

• Fibra òptica: La fibra òptica és un medi de transmissió usat habitualment
quan es necessita cobrir distàncies més grans en xarxes o quan es requereix
de capacitats més elevades. Es tracta d’un fil molt fi de material transparent,
vidre o materials plàstics, pel qual la informació es transmet a través de
polsos lluminosos.

S’usa molt en telecomunicacions, ja que permet enviar gran quantitat de
dades a una gran distància, amb velocitats similars a les de ràdio o cable,
també per la seva alta fiabilitat.

Medis no guiats

Es basen en la transmissió d’ones electromagnètiques que recorren el buit de
l’espai exterior i l’aire. Per tant no és necessari un medi físic; en conseqüència, fa
que el disseny d’una xarxa sigui molt versàtil. És la solució òptima per quan no és
possible l’ús de cable ja sigui per dificultats geogràfiques o per necessitat d’una
connexió mòbil.

• Ones de ràdio: les ones de ràdio són fàcils de generar, poden viatjar
distàncies llargues i penetrar edificis sense problemes, per això el seu ús
està molt generalitzat en la comunicació, tant en interiors com en exteriors.
Les ones de ràdio també son omnidireccionals, és a dir, viatgen per totes
direccions a partir d’un origen, i per tant no és necessari que el transmissor
i receptor estiguin alineats. Té problemes d’interferències. S’usen, per
exemple, en les xarxes domèstiques sense fil (wifi o wireless fidelity, fidelitat
sense fil).

• Ones infraroges: són ones per a distàncies curtes. L’infraroig és l’espectre
que comprèn l’interval que va des de la llum visible fins a les microones.
Els comandaments a distància de la televisió, o comunicar un portàtil amb
els perifèrics, en són uns exemples.

• Microones: per la seva alta freqüència passen fàcilment a través de
l’atmosfera amb menys interferència que altres freqüències més petites.
També, l’espectre de les microones ofereix més ample de banda que altres
de l’espectre radioelèctric. El seu ús es limita a zones a les quals no hi
hagi gran quantitat d’obstacles, i la seva eficiència es veu afectada per les

Ona electromagnètica

L’ona electromagnètica és la
forma de propagació de la
radiació electromagnètica a
través de l’espai. Una ona
electromagnètica habitualment
es produeix per un corrent
elèctric altern.

Bluetooth és una
especificació industrial que
serveix per connectar sense
fil els dispositius, que es
poden dur a sobre, a una
distància pròxima.
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Símplex i dúplex

Les definicions UIT-T (Europa) i
ANSI (Estats Units) dels termes

símplex i dúplex són diferents.
El terme símplex correspon al

terme semidúplex (half-duplex) i
el terme dúplex correspon al

terme ANSI full-duplex.

condicions meteorològiques. Un exemple seria la comunicació a través de
Bluetooth.

Xarxa local sense fil

Degut a la idea de poder fer mòbils els terminals de xarxa fa que en aquests se’ls
doti de sistemes receptors/emissors que utilitzen la tecnologia sense fils. Per tant
les xarxes sense fils seran aquelles que s’usen en els medis no guiats. De xarxes
sense fils, n’hi ha les següents:

• WLAN (wireless local area network, xarxa locals sense fils): és l’extensió
de la LAN, la complementa ja que ara disposa d’una extensió de xarxa
cablejada i l’altra part sense fils. Fins i tot alguna vegada substitueix
totalment la LAN, tots els terminals tenen sistemes receptors/emissors sense
fil. Ex: la xarxa domèstica per connectar-se a Internet on s’usen portàtils
dotats de connexió sense fils.

• PAN (personal area network, xarxa d’àrea personal): tenen com a objectiu
facilitar la comunicació entre terminals (fixos o mòbils) sense l’ús dels
cables i els terminals es connecten directament entre iguals. Un exemple és
la xarxa que es crea quan intercanvien fitxers entre dos mòbils per Bluetooth.

• WMAN (wireless metropolitan area network, xarxa d’àrea metropolitana
sense fil) sorgeixen per superar les mancances de les WLAN ja que tenen
més cobertura i amplada de banda. Usen com a medi les ones microones.
Per exemple, unir sota una mateixa xarxa diferents oficines consecutives.

ANSI i UIT-T

Són dos organismes sense ànim de lucre que regulen el desenvolupament d’estàndards.

En el cas d’UIT (en anglès International Telecommunication Union, Unió Internacional de
Telecomunicacions) és l’organisme especialitzat de les Nacions Unides encarregat de
regular les telecomunicacions, a nivell internacional, entre les diferents administracions i
empreses operadores. En concret l’UIT-T és el sector d’aquest organisme que normalitza
les telecomunicacions.

Pel que fa a ANSI (en anglès American National Standards Institute, Institut Nacional
Nord-americà d’Estàndards) supervisa el desenvolupament d’estàndards per a productes,
serveis, processos i sistemes en els Estats Units, per garantir que els productes
desenvolupats en aquest país puguin usar-se a tot el món.

Tipus de transmissió

El nombre de dispositius que comparteixen el medi de transmissió, classifica als
medis guiats en dos tipus:

1. Punt a punt quan el medi guiat proporciona un enllaç directe entre els dos
únics dispositius que comparteixen el medi.

2. Multipunt quan el medi guiat és compartit per més d’un dispositiu.
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Depenent de les característiques dels medis, aquesta transmissió pot ser simultània
o no entre els dos dispositius. Es diu que la transmissió és símplex quan els
senyals només es poden transmetre en un sol sentit simultàniament i es diu que
la transmissió és dúplex quan els senyals poden ser transmesos en tots dos sentits
simultàniament.

1.2.2 Hoste

Els usuaris per accedir a la xarxa usen els ordinadors. Hoste és un nom genèric per
a la majoria dels dispositius d’usuari final de la xarxa. Per tant, també es poden
conèixer com els terminals de xarxa.

En informàtica, s’utilitza hoste (en anglès, host) per referir-se als ordinadors
connectats a una xarxa, que proveeixen i utilitzen serveis de la xarxa mateixa.

Els usuaris han d’usar hostes per tenir accés a la xarxa. Hoste és un nom
genèric per la majoria dels dispositius d’usuari final de la xarxa. Per tant
també es poden conèixer com els terminals de xarxa. En general, els hostes
són ordinadors monousuari o multiusuari que ofereixen serveis de transferència
d’arxius, connexió remota, servidors de serveis, etc. Els hostes envien i rebran
tràfic dels usuaris. Un hoste ha de tenir una adreça IP de xarxa. Els ordinadors
personals i les impressores connectades a la xarxa són alguns exemples d’hostes.

Internament, un ordinador personal està compost per un conjunt de dispositius
electrònics, cadascun dels quals fa la seva part de la feina: la placa base, el
processador, la memòria principal, els busos, els dispositius d’emmagatzematge,
els dispositius d’entrada i sortida, i les targetes d’expansió. Pel que fa a aquests
dispositius els que tenen incidència en les tasques d’ús de la xarxa són:

• targetes d’expansió

• instal·lació de la targeta de xarxa

• mòdems.

Les targetes d’expansió

Un ordinador per si sol no es pot connectar a una xarxa, per fer-ho necessita que
se li afegeixi un nou maquinari que li permeti connectar-se a la xarxa.

Les targetes d’expansió s’insereixen en els connectors de la placa base
i permeten afegir o modificar a l’ordinador una sèrie de prestacions
addicionals a les del disseny original.

L’ordinador personal PC

L’ordinador personal PC
(personal computer) és un
microordinador dissenyat per ser
usat per una sola persona a la
vegada.
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NIC

NIC (en anglès network interface
card, targeta d’interfície de

xarxa). Cada targeta de xarxa
NIC té un número d’identificació

únic, MAC (en anglès media
access control, control d’accés al

medi), que la distingeix en la
xarxa de qualsevol altra i que es

considera la seva adreça física.

Algunes targetes d’expansió són, per exemple, les següents:

• La targeta gràfica, que és l’encarregada de gestionar i produir les imatges
que es veuen pel monitor.

• La targeta de so, que és l’encarregada de produir senyals de so que es poden
escoltar per uns auriculars o bé per uns altaveus, i de gestionar i transformar
els senyals de so procedents, per exemple, d’un micròfon en senyals digitals
que pugui utilitzar l’ordinador.

• La interfície de xarxa, que permet a l’ordinador comunicar-se amb altres
ordinadors a través de la xarxa.

Una interfície de xarxa és el dispositiu electrònic que comunica l’ordinador
amb el medi de xarxa.

Físicament, la interfície de xarxa és una targeta d’expansió inserida dins l’ordi-
nador o bé integrada en la placa mare amb un connector extern o més d’un, per on
es connecta el cable de xarxa.

Des del punt de vista conceptual, la interfície de xarxa, també anomenada
targeta de xarxa, adaptador de xarxa o NIC (figura 1.1), permet la comunicació
de l’ordinador amb la xarxa i, alhora, compartir recursos entre diferents equips
(discs durs, CD-ROM -en anglès compact disc read-only memory, disc compacte
de només lectura de memòria-, impressora, etc.).

Figura 1.1. Targeta de xarxa Ethernet

Imatge: Josep Ferrer i Tura (Wikimedia Commons)

Hi ha diversos tipus d’adaptadors en funció del tipus de cablejat o arquitectura que
s’utilitzi en la xarxa (coaxial fi, coaxial gruixut, anell de testimoni (token ring),
etc.), però actualment el més comú és l’Ethernet, que utilitza un connector RJ-45
(RJ Registered jack).
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Instal·lació de la targeta de xarxa

Alguns models d’ordinador no porten incorporada de sèrie la interfície de xarxa,
si es vol que aquest ordinador pugui estar connectat a una xarxa cal instal·lar una
targeta de xarxa i posteriorment configurar-la. També pot passar que es vulgui
utilitzar l’ordinador connectat simultàniament a més d’una xarxa, per a la qual
cosa cal que l’ordinador disposi de tantes interfícies de xarxa com xarxes es vulgui
connectar.

Mòdems

Moltes vegades la informació s’ha de transmetre per diferents tipus de medis que
admeten diferents tipus de senyals digitals o analògics, o amb diferents tipus de
modulació. Un mòdem és un aparell electrònic capaç de convertir un senyal d’un
tipus (per exemple, un senyal digital) en un altre d’analògic que pugui ser transmès
per un medi dissenyat per a senyals analògics, i a l’inrevés.

1.2.3 Dispositius

Per tal d’interconnectar dos ordinadors o més per constituir una xarxa, en la
majoria dels casos, no n’hi ha prou que els ordinadors disposin d’una interfície
i que els connecti un medi adequat, calen a més altres dispositius que fan d’enllaç
entre les diferents parts, ja sigui distribuint, amplificant i regenerant els senyals, o
bé encaminant les comunicacions cap a la seva destinació.

Són dispositius de xarxa els següents:

• Repetidors

• Concentradors

• Ponts

• Commutadors

• Encaminadors

Repetidors

Un repetidor és un dispositiu que quan els senyals abandonen un terminal són nets
i la informació que contenen és fàcilment identificable. Però en desplaçar-se pel
medi, degut a les característiques i l’ambient per on transcorre el medi, el senyal es
debilita i es deteriora a causa de la distància i la influència de senyals pertorbadors
ambientals. La missió fonamental d’un repetidor és tornar el senyal present en
una de les dues interfícies als seus valors primitius, amplificant i reconstruint el

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul
trobareu informació sobre
la instal·lació i
configuració d’una targeta
de xarxa.

El terme mòdem ve de la
contracció de dues paraules:
Modulador Demodulador.
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senyal original, i transmetre’l per l’altra interfície. A la figura 1.2 podeu veure un
exemple d’un símbol d’un repetidor.

Figura 1.2. Repetidor

Símbol d’un repetidor en el programa Packet Tracer

Concentradors

Les característiques d’un concentrador (també anomenat HUB o repetidor mul-
tiport) són semblants a les d’un repetidor, però a diferència d’aquest disposa de
múltiples interfícies, de tal manera que en cada una hi pot haver un dispositiu
connectat. La seva missió fonamental és transmetre el senyal present en una de
les interfícies per totes les altres interfícies, i tornar al mateix temps el senyal als
seus valors primitius. Amb aquests dispositius es poden comunicar un conjunt
de dispositius terminals entre ells i configurar una xarxa de grup de treball. A la
figura 1.3 podeu veure un exemple d’un símbol d’un concentrador.

Figura 1.3. Concentrador

Símbol d’un concentrador en el programa Packet Tracer

Ponts

Un pont (en anglès bridge) és un dispositiu que s’utilitza per segmentar una xarxa
local, de tal manera que el pont deixa passar la informació d’un segment a l’altre
només si aquesta informació està destinada a un terminal d’aquest altre segment,
això s’aconsegueix interpretant la part de la informació on hi ha consignada la
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destinació, i mantenint la informació necessària per saber quin terminal o quins
terminals destinació hi ha connectats a cada interfície. A la figura 1.4 podeu veure
un exemple d’un símbol d’un pont.

Figura 1.4. Pont

Símbol d’un pont en el programa Packet Tracer

Commutadors

Un commutador (en anglès switch) és un dispositiu semblant a un concentrador
(HUB) que gestiona la comunicació entre diferents dispositius terminals, però
que en lloc de retransmetre per totes les interfícies un senyal rebut per una
d’elles, només la transmet per la interfície on hi ha el terminal destinació. Això
s’aconsegueix, igual que en el cas del pont, interpretant la part de la informació
on hi ha consignada la destinació, i mantenint la informació necessària per saber
quin terminal o terminals destinació hi ha connectats a cada interfície. A la figura
1.5 podeu veure un exemple d’un símbol d’un commutador.

Figura 1.5. Commutador

Símbol d’un commutador en el programa Packet Tracer

Encaminadors

Un encaminador (en anglès router) és un dispositiu que permet interconnectar
entre elles dues xarxes o més, dirigint la informació d’una xarxa a una altra xarxa
des d’on es pugui accedir al dispositiu terminal destinació. Això s’aconsegueix
interpretant la part de la informació on hi ha consignada l’adreça de xarxa del
terminal destinació. Els encaminadors es comporten com si fossin commutadors
entre xarxes a partir de les adreces de xarxa davant les adreces de dispositiu
que usen els commutadors. A més, els encaminadors poden prendre decisions
a propòsit de quin és el millor camí per a la distribució de dades per la xarxa. A
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la figura 1.6 podeu veure un exemple d’un símbol d’un encaminador.

Figura 1.6. Encaminador

Símbol d’un encaminador en el programa Packet Tracer

1.2.4 Programari

Les primeres xarxes de computadores es dissenyaren tenint el maquinari com a
punt principal i el programari com a secundari. Això ja no funciona i actualment
el programari de xarxes està altament estructurat.

El programari estarà estructurat per capes o nivells i implementarà els protocols,
les regles que fixen com dur a terme correctament la comunicació entre els
terminals d’una xarxa. Normalment aquest programari necessari per dur a terme la
comunicació serà responsabilitat del sistema operatiu que també serà l’encarregat
de configurar el sistema receptor/emissor (adaptador de xarxa) del terminal.

Per altra banda quan useu la xarxa, o algun dels seus serveis, fareu ús d’aplicacions
que es comunicaran amb el sistema operatiu per fer les tasques de comunicar-se
per la xarxa. Skype, per exemple, us permet fer trucades de veu a través d’una
xarxa.

1.3 Classificació de les xarxes

Per tal de tenir una idea clara tant de les propietats com de les restriccions de les
xarxes, cal fer-ne una classificació segons diferents aspectes:

• de funcionament i tecnologia

• el seu abast, és a dir, la seva extensió geogràfica

• la seva configuració física, és a dir, la topologia

• les relacions entre els seus components, o dit d’una altra manera, el seu ús.
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1.3.1 Per l’abast

La localització geogràfica de la xarxa informàtica és un factor important a l’hora
de dissenyar i de instal·lar correctament la xarxa d’ordinadors. La localització
geogràfica té en compte la distància que hi ha entre els ordinadors o hostes que
intercanviaran informació. Segons la extensió geogràfica es poden trobar diferents
tipus de xarxes.

Segons l’abast de les xarxes, es poden distingir diferents tipus bàsics:

1. Sistema (clúster): un clúster és una associació d’ordinadors interconnectats
per mitjà d’una xarxa de connexions molt curtes que actuen com una sola
unitat.

2. LAN (local area network, xarxa d’àrea local): són xarxes que abasten
una sala, un edifici o un conjunt d’edificis propers, amb unes distàncies
de fins a pocs quilòmetres que comprenen una oficina, una empresa, una
escola o una universitat, encaminades fonamentalment a compartir recursos
i intercanviar informació.

3. MAN (metropolitan area network, xarxa d’àrea metropolitana): és una
versió en gran d’una xarxa d’àrea local. Comprèn un grup d’oficines
properes o una ciutat. Una xarxa d’àrea metropolitana pot transportar veu,
dades i possiblement senyal de televisió per cable. No acostuma a tenir
elements intermedis de commutació, per tant el seu disseny és molt sovint
força senzill.

4. WAN (wide area network, xarxa d’àrea àmplia): s’estén per una àrea geogrà-
fica estesa, un país o un continent, està composta per subxarxes d’ordinadors,
terminals de xarxa i dispositius de commutació, interconnectats mitjançant
línies de transmissió, anomenats també circuïts, canals o troncals. Els
elements de commutació són ordinadors especialitzats que connecten dues
o més línies de transmissió. Quan les dades arriben per la línia d’entrada
l’element de commutació ha de triar la línia de sortida més adequada perquè
les dades arribin a la subxarxa destinació. Aquests ordinadors reben el nom
de nodes commutadors, sistemes intermedis o centrals de commutació
de dades.

5. Internet és una xarxa pública, descentralitzada i global d’ordinadors, forma-
da per la interconnexió de diferents xarxes. De fet, és una xarxa de xarxes
d’abast intercontinental, és a dir, planetària.

1.3.2 Configuració física (topologies)

Les xarxes d’ordinadors poden tenir diferents tipus d’enllaç o cablejat que inter-
connecta els diferents nodes d’una xarxa, així com els camins utilitzats per a la

Node

Un node és un dispositiu
connectat a una xarxa, que o bé
és un punt terminal o bé és un
punt intermedi. Habitualment és
un ordinador.
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transmissió de dades. Un node donat pot tenir enllaços a un dels altres nodes o a
més d’un. Per tant hi ha diferents configuracions.

Es coneix com a topologia de xarxa la manera com estan connectats els
diferents dispositius de xarxa. La topologia descriu la configuració de la
xarxa.

La topologia de la xarxa es determina només per la configuració de les connexions
entre nodes. Les distàncies entre nodes, les interconnexions físiques, les velocitats
de transmissió i/o tipus de senyals no tenen importància a l’hora de definir la
topologia. Si una xarxa utilitza diferents tipus de topologies s’anomena mixta.

Una topologia defineix com estan connectats els dispositius terminals de
xarxa. és a dir, una topologia de xarxa descriu la disposició dels medis i els
dispositius, i també les rutes o camins utilitzats per a les transmissions de
dades.

Les xarxes poden tenir una topologia lògica i una topologia física. La topologia
física fa referència a la disposició física dels dispositius i els medis de xarxa,
mentre que la topologia lògica fa referència a quin és el model d’accés dels
dispositius als medis per transmetre les dades. Els models següents són els models
de topologies bàsics:

• Xarxa en bus (figura 1.7) és una topologia de xarxa en què els nodes
comparteixen el medi i/o un dispositiu multipunt i que generalment utilitzen
la tecnologia de difusió.

Figura 1.7. Xarxa en bus

• Xarxa en anell (figura 1.8) és una topologia de xarxa en què cada node està
connectat a una connexió punt a punt amb els dos nodes adjacents, fins a
l’últim, que és connectat al primer. Així es forma un camí unidireccional
o bidireccional tancat, de tal manera que la informació ha de circular en un
sentit (o en l’altre) passant pels nodes intermedis per tal d’arribar de l’origen
a la destinació. La topologia lògica emprada habitualment en xarxes en anell
es pot simular en una topologia física en bus o en estrella.
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Figura 1.8. Xarxa en anell

• Xarxa en estrella (figura 1.9) és una topologia de xarxa en què cada node
està connectat a un node central o bé a un commutador mitjançant enllaços
punt a punt, que actua d’encaminador per transmetre els missatges entre els
nodes de la xarxa. És a dir, tota la informació ha de passar forçosament per
l’element central de l’estrella. Tot i que físicament les connexions de cada
node amb l’element central són punt a punt, la majoria de xarxes d’aquest
tipus utilitza la tecnologia de difusió.

Figura 1.9. Xarxa en estrella

• Xarxa en arbre o jeràrquica (figura 1.10) és una topologia de xarxa en
què un node pot tenir altres nodes subordinats que, al seu torn, poden
tenir altres nodes subordinats, i ell mateix pot ser subordinat d’un altre de
superior. La comunicació en aquests cassos s’efectua d’un node cap a un
dels seus subordinats que o bé és la destinació o bé és un node superior de
la destinació, i a l’inrevés, la comunicació es pot fer cap a un node superior
que o bé és la destinació o bé és un superior de la destinació.
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Figura 1.10. Xarxa en arbre

• Xarxa en malla (figura 1.11) és una topologia de xarxa en què cada node
està interconnectat amb un o més nodes mitjançant enllaços punt a punt, de
tal manera que sempre hi ha almenys un camí per anar d’un node qualsevol a
un altre. Els nodes disposen de programari i d’informació d’encaminament
per tal de prendre decisions sobre quin és el millor camí per arribar al node
destinació. Aquest camí pot dependre del cost dels salts que s’han de fer, de
la velocitat de l’enllaç, de la saturació o de qualsevol altre paràmetre.

Figura 1.11. Xarxa en malla

Aquests models de topologies són els models bàsics, en la realitat, però, hi ha
models híbrids o estesos d’aquestes topologies, per exemple un ordinador que
forma part d’una xarxa en malla pot formar part al mateix temps d’una xarxa en
anell.

Tecnologia

Es pot fer una diferenciació per la tecnologia emprada per a la transmissió de
dades i segons aquesta tecnologia es poden distingir dos tipus bàsics:

1. Les xarxes de difusió. Els paquets que envia un dels terminals són
rebuts per tots els altres. En rebre un paquet, un terminal verifica el
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camp del destinatari. Si el paquet és per al terminal, aquest el processa.
Si està adreçat a un altre terminal, el descarta. Els sistemes de difusió
tenen la possibilitat d’enviar un paquet de dades a totes les destinacions,
això s’aconsegueix posant un codi especial en el camp d’adreça. Quan
un terminal rep un paquet amb aquest codi, el processa. Aquesta mena
d’operació, s’anomena difusió (broadcasting). També hi ha sistemes de
difusió que comprenen la transmissió del mateix paquet només a un grup
de terminals, aquesta operació es coneix com a multidifusió o difusió
selectiva (multicast). Normalment aquest tipus de difusió s’aconsegueix
afegint una marca especial a l’adreça del paquet, i a l’adreça s’hi posa la del
grup de terminals.

2. Les xarxes punt a punt. Moltes vegades, en les xarxes punt a punt,
hi ha múltiples camins possibles per anar d’un ordinador origen a un
ordinador destinació. Aquests ordinadors tenen un programari especial
d’encaminament de paquets que tria el camí més adequat per transmetre
el paquet. Tot i que hi ha moltes excepcions, per regla general, les xarxes
petites usen la difusió, mentre que les xarxes més grans acostumen a emprar
les connexions punt a punt.

La característica més important de les xarxes de difusió és que només tenen
un canal de comunicació compartit per tots els terminals de la xarxa.
Les xarxes punt a punt consisteixen en moltes connexions entre parelles
úniques d’ordinadors. Per anar d’un ordinador origen a un altre ordinador
destinació, un paquet de dades cal que visiti una certa quantitat d’ordinadors
intermedis.

1.3.3 Relacions

Un altre aspecte de les xarxes informàtiques és el tipus d’ús que en fan els
ordinadors que hi estan connectats. Defineix, per tant, el sistema de comunicació
entre ordinadors. Els tipus de relacions poden ser les següents:

• Client-servidor. La relació client-servidor és la que s’estableix entre dues
entitats, el servidor, que és un sistema que proporciona serveis o recursos
de qualsevol tipus (per exemple, dades o espai de disc) a un altre sistema, i
el client, perquè en tregui un profit o un avantatge. El més habitual és que
d’un servidor se’n aprofitin diversos clients.

• Entre iguals. Una relació d’igual a igual (peer to peer o P2P en anglès)
defineix un sistema de comunicació que no té clients ni servidors fixos, sinó
que cada un dels sistemes implicats es comporta alhora com a client i com
a servidor del mateix tipus de servei o recurs. Aquest model contrasta amb
el model client-servidor.

Superordinador Mare
Nostrum

Un exemple de xarxa sistema és
la del superordinador Mare
Nostrum del Centre de
Supercomputació de Barcelona
(BSC) al Campus Nord de la
Universitat Politècnica de
Catalunya.



Planificació i administració de xarxes 26 Introducció i arquitectures de xarxa

• Col·laborativa. Una relació col·laborativa és un sistema de comunicació
que es dóna quan els diferents ordinadors que fan ús de la xarxa la utilitzen
per intercanviar informació referida a una tasca comuna, a què cada un dels
sistemes aporta les seves capacitats per obtenir un sistema coordinat que
actua com una sola unitat.

1.4 Protocols, serveis i arquitectures

La comunicació entre dues màquines és vista com la divisió de tasques en capes.
On cada capa proporciona serveis a la seva capa superior. Un mateix nivell d’una
capa ha d’estar a les dues màquines que es connecten.

Un protocol de comunicacions és el conjunt de regles normalitzades per a
la representació, senyalització, autenticació i detecció d’errors necessari per
enviar informació mitjançant un canal de comunicació.

En aquest cas els protocols de comunicació per la comunicació per a xarxes
de computadores tenen característiques destinades a assegurar un intercanvi de
dades fiable a través d’un medi de comunicació imperfecte. Els protocols de
comunicació segueixen certes normes per assegurar que el sistema funciona
perfectament. Els protocols regulen la comunicació entre capes d’un mateix nivell
a diferents hostes. Els aspectes que defineixen un protocol són:

• Sintaxi: estableix qüestions relacionades amb el format del blocs de dades.

• Semàntica: inclou informació de control per la coordinació i la gestió
d’errors.

• Temporització: considera aspectes relatius a la sintonització de velocitats i
seqüencialització.

L’arquitectura és la composició, estructura, manera com són encaixades i
distribuïdes les diverses parts d’un organisme o d’una obra.

En el cas d’una xarxa d’ordinadors l’arquitectura estructura com serà la comuni-
cació entre dos ordinadors, com seran les capes. N’hi ha:

• Arquitectura de protocols: és el conjunt de protocols de les capes en
general.

• Arquitectura de protocols simple: el mòdul de transferència d’arxius
conté tota la lògica i funcionalitats que són exclusives de l’aplicació. El
mòdul de servei de comunicacions tracta d’assegurar que els dos ordinadors
estiguin actius i preparats per a la transferència de dades. El mòdul d’accés
a la xarxa és la lògica encarregada de tractar amb la xarxa.
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Un servei és el conjunt d’eines i utilitats que són proveïts.

En el cas d’una xarxa d’ordinadors els serveis són aquelles eines, funcionalitats
de què una capa dota a una altra.

Les persones generalment busquen enviar i rebre diferents tipus de missatges a
través d’aplicacions informàtiques; aquestes aplicacions necessiten serveis per
funcionar en la xarxa. Alguns d’aquests serveis engloben World Wide Web, correu
electrònic, missatgeria instantània i telefonia IP. Els dispositius interconnectats
a través de medis per proporcionar serveis han d’estar governats per regles o
protocols. En la taula 1.1 s’enumeren alguns serveis i un protocol vinculat de
manera més directa amb aquests serveis. A mode d’exemple veieu la taula següent:

Taula 1.1. Serveis i protocols

Servei Protocol (o regla)

World Wide Web (WWW) HTTP (hypertext transport protocol, protocol per a la
transferència d’hipertext)

E-mail SMTP (simple mail transport protocol, protocol per
transportar correu electrònic simple)
POP (post office protocol, protocol de recollida de
correu electrònic)

Missatge instantani: Jabber, AIM (AOL instant
messenger, missatgeria instantània de l’empresa
AOL)

XMPP (extensible messaging and presence protocol,
protocol lliure de missatgeria instantània)
OSCAR (open system for communication in realtime,
sistema obert per a la comunicació en temps real)

Telefonia IP (Internet protocol, protocol d’Internet) SIP (session initiation protocol, protocol d’inici de
sessió)

1.5 Sistemes de numeració

Els sistemes digitals, com per exemple l’ordinador, usen lògica de dos estats
representats per dos nivells de tensió elèctrica, un alt, H (High) i un altre baix,
L (Low). Per abstracció, aquests estats se substitueixen per zeros i uns, cosa que
facilita l’aplicació de la lògica i l’aritmètica binària. Si el nivell alt es representa
per 1 i el baix per 0, es parla de lògica positiva i, en cas contrari, de lògica negativa.

1.5.1 Numeració ponderada

Un sistema de numeració permet representar i operar amb dades de significació
numèrica, amb uns símbols i unes regles determinades.
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Un sistema de numeració és el conjunt dels símbols i les normes que
s’utilitzen per a la representació de la informació numèrica. En tot sistema
de numeració hi ha una base del sistema que indica el nombre de símbols
que es poden utilitzar en aquest sistema. La notació és: nombre(base.

Hi ha els sistemes de numeració decimal, binari, octal, hexadecimal, romà, etc.
Els quatre primers es caracteritzen per tenir una base (nombre de dígits diferents:
10, 2, 8 i 16, respectivament), mentre que el sistema romà no té base i resulta més
complicat utilitzar-lo tant amb nombres com en les operacions bàsiques (sumes,
restes, multiplicacions i divisions).

Els sistemes de numeració que tenen una base tenen la característica de
complir la notació posicional, és a dir, la posició de cada nombre hi dóna
un valor o pes, on cada posició té una ponderació depenent de la base en què
estigui representat el nombre.

Un sistema de numeració de base n significa que hi ha n dígits per escriure els
nombres (des de 0 fins a n - 1) i que n unitats formen una unitat d’ordre superior.
Així, en el sistema decimal (en base 10) els dígits per escriure van des del 0 fins
al 9 (10 símbols). En comptar i quan s’arriba a 9 unitats, en afegir-ne 1 s’obté una
unitat de segon ordre o desena, es posen les unitats a zero i es continua el cicle
comptant per les unitats, quan es torna a arribar al 9 s’afegeix 1 a les desenes i es
torna a posar les unitats a zero. Es continua així fins a arribar a 99 i en afegir-ne
1 es forma una nova desena, que unida a les nou que hi ha forma una centena. I
així, successivament, per als milers, les desenes de miler...

En el sistema de numeració binari (base 2) totes les quantitats es representen
utilitzant com a base dues xifres: zero i un (0 i 1). En binari dos unitats formen
una unitat d’ordre superior. Comptant en aquest sistema 0, 1, en afegir 1 s’obté
una unitat d’ordre superior i les unitats a 0, és a dir 0, 1, 10, es continua comptant
0, 1, 10, 11, en afegir una unitat les unitats passen a dos i formen una unitat de
segon ordre, i com ja n’hi ha una, n’hi ha dues, amb la qual cosa es forma una
unitat de tercer ordre o 100, i així successivament.

1.5.2 De decimal a binari

Molt sovint és necessari passar un valor que està representat en base 10 (decimal)
a base 2 (binari). Per fer-ho es pot aplicar el mètode de les divisions successives.

Hi ha diversos mètodes per passar un nombre de base 10 a qualsevol altra
base, un és el de les divisions successives per la base. Es tracta d’anar
dividint el nombre i els quocients successius per la base fins que es troba un
quocient més petit que el divisor (base). La unió de tots els residus obtinguts
escrits en ordre invers i de l’últim quocient dóna el resultat buscat.
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Exemple de passar de binari a decimal

Vegeu que 23(10 = 10111(2 .

Per a fer-ho es realitzen les divisions successives per la base 2:

1. 23
2

= 11, resta = 1

2. 11
2

= 5, resta = 1

3. 5
2
= 2, resta = 1

4. 2
2
= 1, resta = 0

Ara es posa l’últim quocient seguit de tots els residus (les restes) en ordre invers:

10111(2

S’aconsegueix així el valor.

Hi ha també un altre mètode per fer-ho, és més ràpid que l’anterior, això si té com
a requisit que s’ha de conèixer els diferents valors que té el resultat de la potència
de dos. Es tracta de descomposar el nombre decimal en una suma de potències de
dos, prenent l’exemple anterior

23 = 24 + 22 + 21 + 20

un cop descomposat en suma de potències de dos les potències presents es
converteixen en 1 i les no presents en 0:

23 = 1 · 24 + 0 · 23 + 1 · 22 + 1 · 21 + 1 · 20

Recordeu que el 23 en binari és 10111.

Per realitzar aquest mètode es parteix de la potència de dos just menor al nombre
que es vol passar a binari 2e. Aquesta potència s’ha de sumar al valor que hi ha
acumulat (inicialment 0), si el valor acumulat és menor o igual al nombre que es
vol convertir aleshores la xifra és un 1 i aquest valor acumulat es; en cas contrari
un 0 i el valor acumulat segueix amb el mateix valor que el pas acumulat. El
següent pas és decrementar l’exponent en 1 i fer el mateix procés i així fins arribar a
l’exponent 0. Aleshores totes les xifres obtingudes, en l’odre obtingut, conformen
el nombre binari que es cercava.

Exemple de passar de decimal a binari

Vegeu un exemple per deixar-ho més clar, voleu passar 172 a binari, partireu de la potència
27 de valor 128 i els passos del canvi de base són:

Taula 1.2.

Exponent Valor acumulat Acumulat < =
172

Acumulat
propagat

Xifra

7 27 = 128 Si 128 1

6 128 + 26 =

128 + 64 = 192

No 128 0

5 128 + 25 =

128 + 32 = 160

Si 160 1

4 160 + 24 =

160 + 16 = 176

No 160 0
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Teorema fonamental de la
numeració

El teorema fonamental de la
numeració descriu que el valor

decimal d’una quantitat
expressada en altres sistemes de

numeració està expressada
segons el polinomi següent: ... +
X·B3+ X·B2+ X·B1+ X·B0. On el
símbol B representa la base i X

són els dígits del nombre.

3 160 + 23 =

160 + 8 = 168

Si 168 1

2 168 + 22 =

168 + 4 = 172

Si 172 1

1 172 + 21 =

172 + 2 = 174

No 172 0

0 172 + 20 =

172 + 1 = 173

No 172 0

Per tant com a resultat: 10101100.

1.5.3 De binari a decimal

Tot nombre es pot convertir a sistema decimal, utilitzant el teorema
fonamental de la numeració.

Per passar de binari a decimal, cal aplicar la ponderació a cada un dels dígits que
formen el valor binari.

Exemple de pas de decimal o binari

Vegeu que 101112 = 2310.

1 · 24 = 1 · 16 = 16

0 · 23 = 0 · 8 = 0

1 · 22 = 1 · 4 = 4

1 · 21 = 1 · 2 = 2

1 · 20 = 1 · 1 = 1

Ara es fa la suma 16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 2310. S’obté així el valor.
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2. Arquitectures de xarxa

La descripció total del procés de la comunicació per xarxa és força complexa si
s’entén com un tot. Amb aquest punt de vista es presenten diferents maneres de
descriure els processos de comunicació, els anomenats models de xarxes.

Aquests models de xarxes són el resultat de pensar, de centrar esforços, en el
disseny de les xarxes, i aquest procés és el que denominen l’arquitectura de xarxa.

2.1 Necessitat d’arquitectura

Per què necessita la informàtica una arquitectura? Per resoldre aquesta qüestió us
heu de fixar amb l’evolució històrica de la informàtica. Als inicis de la informàtica
el disseny d’un ordinador resultava en si mateix una tasca tan complexa que no
es considerava la compatibilitat amb altres models d’ordinadors; la preocupació
fonamental era que el disseny fos correcte i eficient. Per tant era necessari crear per
a cada nou model d’ordinador un nou sistema operatiu i un conjunt de compiladors.
Els programes escrits en llenguatge màquina o en assemblador (que aleshores eren
la majoria) havien de ser pràcticament per a cada nou model d’ordinador.

L’any 1964 l’empresa d’informàtica IBM (en anglès international business mac-
hines) va anunciar un nou ordinador anomenat Sistema/360. Es tractava en realitat
d’una família d’ordinadors formada per diferents models que compartien una ar-
quitectura comuna (fou la primera vegada que s’utilitzava aquest terme relacionat
amb els ordinadors). L’arquitectura establia unes especificacions comunes que
feien compatibles tots els models de la família (conjunt d’instruccions, forma
de representar les dades, etc.), i així es podien executar els mateixos programes,
utilitzar el mateix sistema operatiu, compiladors, etc., en tota la família. Aquesta
constava d’un conjunt d’ordinadors de potències i preus diversos. El nom 360 es
va triar tenint en compte la dècada en què es creà (els anys 60) i a la idea que era
una arquitectura polivalent, que pretenia servir per a aplicacions de tot tipus (360º,
és a dir, pot anar en totes les direccions).

L’arquitectura 360 ha anat evolucionant fins desembocar els nostres dies en
l’arquitectura ESA/390 (en anglès enterprise systems architecture/390, sistema
d’arquitectura per empreses/390), utilitzada en els grans ordinadors IBM (main-
frames, ordinadors centrals) actuals, que encara són la base de les aplicacions
crítiques en grans empreses (bancs, línies aèries, etc.).

Tots els fabricants d’ordinadors actuals utilitzen una o diverses arquitectures com
a base per al disseny dels seus equips. Per tant, es va plantejar l’arquitectura per
aprofitar programes, sistemes operatius d’un model antic respecte a un de nou i
per ordenar el disseny dels ordinadors.

El llenguatge màquina és
programar un ordinador
introduint-hi valors binaris
que corresponen a les
instruccions i dades a usar.
És el primer llenguatge de
programació que es va usar.

El llenguatge assemblador
és un llenguatge a baix
nivell, en el que es
programa un ordinador
usant el conjunt
d’instruccions bàsiques que
pot implementar un
processador concret. De fet
és una representació textual
del codi màquina.
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Pel que fa a les xarxes va passar un fenomen similar, atès que les primeres xarxes
d’ordinadors tingueren uns inicis molt similars als primers ordinadors. Les xarxes
i els protocols es dissenyaven pensant en el maquinari a utilitzar en cada moment,
el moment actual, sense tenir en compte l’evolució previsible, ni per suposat la
interconnexió i compatibilitat amb equips d’altres fabricants (segurament molts
creien que ja era prou feina aconseguir que les coses funcionessin amb els seus
propis equips). Però penseu com ha evolucionat tot, ja que ara estan tots connectats
a la mateixa xarxa (Internet), i això dóna la idea de la importància del concepte
de l’arquitectura. Bé, a mesura que la tecnologia avançava i es millorava la xarxa
es visqueren experiències semblants a les dels primers ordinadors (la història es
torna a repetir): els programes de comunicacions, que havien costat molt d’esforç
de desenvolupament, havien de ser reescrits per utilitzar-los amb el nou maquinari,
i degut a la poca modularitat no es podia aprofitar pràcticament res del codi.

El problema es resolgué de manera anàloga al que s’havia fet amb els ordinadors.
Cada fabricant va elaborar la seva pròpia arquitectura de xarxa, que permetia
independitzar les funcions i el software (programari) del hardware (maquinari)
concret utilitzat. Era el primer pas cap a la modularització. D’aquesta manera
quan es volia canviar algun component només calia substituir la funció o el mòdul
afectat. La primera arquitectura de xarxes fou anunciada per IBM l’any 1974, just
deu anys després d’anunciar l’arquitectura S/360, i es va denominar SNA (systems
network architecture, sistemes d’arquitectura de xarxa), que era una arquitectura
dissenyada per nivells o capes.

2.2 Arquitectura per capes

L’arquitectura SNA (systems networks architecture) es basa en la definició de set
nivells o capes, cada una de les quals ofereix una sèrie de serveis a la següent,
la qual es recolza en aquesta per implementar els seus, i així successivament.
És el fonament d’una arquitectura per capes. Cada capa pot implementar-se en
maquinari, programari o una combinació d’ambdós.

El mòdul (hardware, maquinari i/o software, programari) que implementa una
capa en un determinat element de la xarxa ha de ser substituïble sense que afecti
la resta, sempre que el protocol utilitzat es mantingui inalterat.

Dit en altres paraules, SNA és una arquitectura altament modular i estructurada.
Aquest model de capes jerarquitzades ha estat la base de totes les arquitectures
de xarxa actualment en ús, incloses les basades en el model OSI (open system
interconnection, sistema obert d’interconnexió) i el TCP/IP (transmission control
protocol/Internet Protocol, protocol de control de transmissió).
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2.2.1 Capes

A continuació definirem què és una capa i com es relacionen entre elles.

Una capa és cada un dels diferents nivells independents en què està
estructurada l’arquitectura de xarxa.

Les idees bàsiques del model de capes són les següents:

• La capa n ofereix una sèrie de serveis a la capa n + 1.

• La capa n només veu els serveis que li ofereix la capa n - 1.

• La capa n en un determinat sistema només es comunica amb la seva
homòloga en el sistema remot (comunicació d’igual a igual o peer-to-peer).
Aquesta conversa s’efectua d’acord a una sèrie de regles conegudes com
protocol de la capa n.

El conjunt de protocols que utilitza una determinada arquitectura en totes les seves
capes es denomina pila de protocols (protocol stack en anglès); així és freqüent
escoltar parlar de la pila de protocols OSI, SNA, TCP/IP o DECNET (acrònim de
digital equipment corporation o paquet de protocols de l’empresa), per exemple:

Quan un sistema desitja enviar un missatge a un sistema remot normalment la
informació es genera en el nivell més alt; conforme va descendint es produeixen
diverses transformacions, per exemple addició de capçaleres, de cues, d’infor-
mació de control, la fragmentació en paquets més petits si és molt gran (o més
estranyament la fusió amb altres si és massa petit), etc. Totes aquestes operacions
s’inverteixen en el sistema remot en les capes corresponents, i s’arriba en cada cas
a la capa corresponent en el destí amb un missatge igual a l’original.

2.2.2 Encapsulació

La informació a transmetre es va intercanviant entre les capes. Aquest intercanvi
entre dues capes consisteix en què a l’origen cada capa afegeix a la informació a
transmetre la seva informació de control, i cada capa en el destí analitza i extreu
la informació de control. Per exemple, si un ordinador (host origen) vol enviar
les dades a un altre (host destí), el primer que es fa és empaquetar les dades, i
a mesura que aquestes dades es van propagant entre les capes, se’ls van afegint
capçaleres (informació de control) en cada capa. Quan aquesta informació arriba
al destí, les capçaleres de control s’extreuen a mida que la informació va passant
per les capes fins arribar a proporcionar les dades finals a l’usuari. A la figura 2.1,
es mostra un esquema de com les dades al transitar per les diverses capes se’ls va
afegint la informació de control.
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Interfície

És la definició de quines
operacions i serveis posa la capa

de sota a disposició de la capa
superior immediata. És

important, en fer el disseny
d’una arquitectura, definir

correctament les interfícies ja
que aquestes ajuden a minimitzar

la quantitat d’informació que es
passi entre capes consecutives i

si estan ben definides
simplifiquen molt el procés de
canvi d’una capa per una altra,
en el cas que s’hagi de canviar.

Figura 2.1. Exemple visual d’encapsulament

Aquest procés d’anar empaquetant les dades i que cada capa afegeixi la seva
informació de control (les capçaleres) s’anomena encapsulació.

2.2.3 Serveis i protocol

En una arquitectura de capes hi ha una comunicació entre elles, oferint o rebent
serveis. Per altra banda, aquesta comunicació estarà fixada per unes normes, que
és el protocol.

Un servei és el conjunt de funcionalitats, eines o operacions que subministra
una capa a una altra. Per tant, una capa podrà usar els serveis de les seves
capes consecutives.

El sistema operatiu s’encarregarà de definir una interfície de programari definida
entre capes per poder usar els serveis de les capes consecutives.

Serveis orientats i no orientats a connexió

En una arquitectura de xarxes cada capa utilitza els serveis de la capa immediata-
ment inferior per comunicar-se amb la corresponent de l’altre extrem. En funció
de com s’estableixi aquesta comunicació es distingeixen dos tipus de serveis:
orientats a connexió i no orientats a connexió.
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El CONS (Connection Oriented Network Service, servei orientat a connexió)
primer s’estableix el canal de comunicació, després es transmeten les dades,
i al final s’acaba la connexió. Aquesta connexió s’anomena VC (virtual
circuit, circuit virtual). Una vegada establert el VC, el camí físic que seguiran
les dades està determinat; els paquets han d’anar tots per ell des de l’origen
al destí, i arribar en el mateix ordre amb el qual han sortit. Donat que el VC
estableix de manera clara el destí, els paquets no necessiten incloure la seva
adreça.

En el CLNS (ConnectionLess Network Service, servei no orientat a
connexió) la comunicació s’estableix de manera menys formal. Quan una
entitat té informació per transmetre senzillament l’envia en forma de paquets,
confiant que aquests arribaran al seu destí més d’hora o més tard. No
s’estableix prèviament un VC ni cap altre tipus de canal de comunicació
extrem a extrem; els paquets poden anar per camins físics diversos, i
han d’incloure cada un amb l’adreça de destí. Els paquets poden ser
emmagatzemats per nodes intermedis de la xarxa, i reenviats més tard.
Encara que el normal és que arribin amb el mateix ordre que han sortit,
això no està garantit com succeeix en el servei orientat a connexió degut
a aquest emmagatzematge en nodes intermedis i a la diversitat de camins
físics possibles.

Generalment s’expliquen aquests models orientat i no orientat a connexió amb
dues analogies: el sistema telefònic i el sistema postal. El sistema telefònic és un
exemple de servei orientat a connexió, mentre que el sistema postal és un servei
no orientat a connexió. La analogia és bastant exacta tret del fet que en les xarxes
telemàtiques la diferència en el temps de lliurament del missatge entre serveis
CONS i CLNS no és tan gran com l’anterior comparació podria fer pensar.

Els protocols són regles i procediments per comunicar-se. Quan diversos ordi-
nadors estan en xarxa, les regles i procediments tècnics que governen la seva
comunicació i interacció s’anomenen protocols.els quals han estat definits perquè
sigui possible la transferència fiable i eficaç de la informació.

És habitual que els protocols estiguin donats com a normatives o recomanacions de
les associacions d’estàndards. Els fabricants que s’ajusten a aquestes normes tenen
la seguretat que seran compatibles entre si en els aspectes regulats pel protocol.
Amb la finalitat de simplificar la complexitat de qualsevol xarxa, els dissenyadors
de xarxes han estructurat les funcions que fan i els serveis que donen en una sèrie
de xarxa.

Una definició tècnica de protocol de comunicacions és: un conjunt de normes,
o un acord, que determina el format i la transmissió de dades. La capa n d’un
ordinador es comunica amb la capa n d’un altre. Les normes que es fan servir en
aquesta comunicació s’anomenen protocol de capa n.
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Exemple de funcionament d’un model d’arquitectura de xarxes basat en
capes

Per comprendre millor com funciona el model d’arquitectura de xarxes basat en
capes fareu una analogia. Per seguir millor aquest exemple vegeu la figura 2.2, on
hi ha un esquema del que s’explica a continuació.

Figura 2.2. Enviament d’informe urgent

Suposeu que una executiva de l’empresa A desitja enviar de urgentment un informe
important a una altra executiva en l’empresa B. Per això parlarà amb ella notificant-
li l’enviament i a continuació passarà a la seva secretària l’informe amb les
instruccions corresponents. La secretària trucarà al secretari de B per saber la seva
adreça exacta, posarà l’informe en un sobre i cridarà a un servei de missatgeria,
que enviarà un motorista perquè reculli el paquet i el porti a l’aeroport. Quan
el paquet arriba a l’aeroport destinatari és recollit allà per un altre motorista que
el porta a l’oficina de l’empresa B i l’entrega al secretari; aquest s’ocuparà dels
tràmits administratius (pagar al missatger, obrir el paquet, comprovar el contingut,
enviar el justificant de recepció a la secretària de l’empresa A, etc.) i ho passarà
després al seu cap, el qui una vegada estudiat l’informe trucarà a l’executiva de
l’empresa A.

Observeu que en el procés anterior existeixen diferents nivells clarament diferen-
ciats (capes): les executives, els secretaris, els missatgers (motoristes), i per últim
l’empresa de línies aèries que s’ocupa del transport físic de la mercaderia. En
tots aquests nivells (excepte probablement el més baix) hi ha dues entitats, la
transmissora (A) i la receptora (B). Si tot succeeix segons el previst cada entitat
només parlarà amb el seu corresponent de l’altra banda, i amb les seves entitats
veïnes, és a dir, el cap de l’empresa A només parla amb el cap de l’empresa B
i amb la seva secretària, aquesta parla amb el seu cap, amb el motorista i amb
l’altre secretari per confirmar l’enviament, etc. En cap cas es contempla que la
secretària d’A parli amb l’executiva de B. Si per exemple la secretària de l’empresa
A és substituïda per malaltia els procediments seguiran funcionant, sempre i quan
la secretària substituta desenvolupi la mateixa funció. Les variacions de caràcter
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intern només han de ser conegudes per les entitats consecutives; per exemple, el
motorista de B podria ser canviat per una furgoneta de repartiment, i aquest fet
només ha de ser conegut pel secretari de B i per la persona que lliura els paquets
en l’aeroport. Això és el que s’anomena una interfície.

Observeu que el model de capes simplifica considerablement la tasca de cada
una de les entitats, ja que només ha de preocupar-se d’una petita part de tot el
mecanisme. En essència es tracta d’aplicar a la resolució de problemes la vella
fórmula de “divideix i conquereix” (lat. divide et impera).

2.3 Models de referència

A dia d’avui les dues arquitectures de xarxa més importants són les: OSI i TCP/IP.
Habitualment per a cada capa d’una arquitectura existiran un o diversos protocols,
i per a cada protocol múltiples implementacions. Les implementacions canvien
contínuament; els protocols ocasionalment es modifiquen o n’apareixen altres
de nous que coexisteixen amb els anteriors o els deixen obsolets; però un cop
definida una arquitectura aquesta roman essencialment intacta i molt estranyament
es modifica.

2.3.1 El model OSI

L’organització ISO (International Organization for Standarization‚ Organització
Internacional per a l’Estandardització), per tal de solucionar els problemes d’in-
compatibilitat i incapacitat de comunicar-se entre xarxes, deguts a les diferents
especificacions i implementacions dels diferents sistemes, va fer a mitjans de l’any
1980 un estudi de l’esquema dels sistemes de xarxes existents, com ara DECnet,
SNA i TCP/IP, per tal de trobar un conjunt de normes comunes. Com a resultat de
l’estudi, l’ISO va crear un model de xarxa que podia ajudar els fabricants a crear
xarxes que fossin compatibles i operables entre elles i amb altres xarxes.

El model de referència OSI, llançat l’any 1984, és l’esquema descriptiu
que va crear l’ISO. Aquest model proporciona als fabricants un conjunt de
normes que faciliten una major compatibilitat i operabilitat entre els diferents
tipus de tecnologies de xarxa produïts per diferents empreses de tot el món.

El model de referència OSI defineix les funcions de xarxa de cada capa i configura
l’esquelet que ajuda a entendre com viatja i es comporta la informació per la xarxa.
A més, ajuda a visualitzar com la informació i els paquets de dades viatgen des de
les aplicacions origen (fulls de càlcul, documents...) pels dispositius i els medis de
xarxa fins a un altre sistema ubicat en la xarxa que els utilitza, encara que aquest
altre sistema tingui diferents tipus de medis d’accés a la xarxa.
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Per a cada una de les capes del model de referència OSI hi ha definides un
conjunt de normes o característiques que ha de complir, és a dir, cada capa
disposa d’un protocol específic per tal de subministrar els serveis que li són
encomanats.

El model de referència OSI es defineix en set capes numerades, cada una defineix
una funció especifica de la xarxa (figura 2.3):

Figura 2.3. Capes OSI

• Capa 1: capa física.

• Capa 2: capa d’enllaç de dades.

• Capa 3: capa de xarxa.

• Capa 4: capa de transport.

• Capa 5: capa de sessió.

• Capa 6: capa de presentació.

• Capa 7: capa d’aplicació.

Aquesta divisió proporciona els avantatges següents:

• Divideix la comunicació en parts més petites i senzilles.

• Facilita la normalització dels components de la xarxa, amb la qual cosa
permet el desenvolupament i el suport de diferents fabricants.

• Permet que diferents tipus de maquinari (hardware) i programari (software)
es comuniquin entre ells.
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• Impedeix que els canvis en una capa afectin les altres, cosa que permet un
desenvolupament més accelerat.

• Divideix la comunicació de la xarxa en parts més petites i fa més fàcil la
seva comprensió.

Funcions de les capes OSI

Cada capa del model OSI té un conjunt de funcions que s’han d’aplicar a un paquet
de dades per viatjar des del principi fins a la destinació d’una xarxa.

Per cada capa la informació viatja en els dos sentits, des de la capa superior fins a
la capa inferior en l’enviament de dades, i des de la capa inferior fins a la superior
en la recepció de dades. Per tant, cada capa subministra serveis complementaris,
com a mínim un per cada sentit de la informació que la travessa.

En el sistema emissor, cada capa fa la funció que li és pròpia en la informació que
li encomana la capa superior i l’encapsula i l’envia a la capa inferior, afegint-hi
la informació específica per a la capa homònima del sistema receptor per tal que
aquesta capa pugui retornar a la seva capa superior la informació original.

Capa 1. Capa física

La capa física s’ocupa de la transmissió de bits usant un canal de comunicació, i
també de definir les característiques del canal. Regula aspectes de la comunicació
com el tipus de senyal (analògica, digital, etc.), l’esquema de codificació, sincronit-
zació dels bits, tipus de modulació, tipus d’enllaç (punt a punt, punt a multipunt),
el mode de comunicació (dúplex, half-dúplex o símplex), taxa de bits (nombre
de bits per segon), topologia usada, i, en general, totes les qüestions elèctriques,
mecàniques, senyalització i procediment en la interfície física (cables, connectors,
endolls...) entre els dispositius que es comuniquen.

Especifica característiques com els nivells de tensió elèctrica, les freqüències, la
velocitat de dades físiques, les distàncies de transmissió, els connectors emprats,
tipus de cables o de fibres òptiques o radioenllaços, i altres atributs semblants són
especificacions de la capa física.

La capa física defineix les especificacions elèctriques, mecàniques,
procedimentals i funcionals per activar, mantenir i desactivar l’enllaç físic
entre dos terminals.

Aquesta capa especifica estàndards de cables i dispositius, dels primers es troben
exemples com els cables 100BaseTX i dels segons es troben el HUB o la targeta
Fast Ethernet.
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IPX és l’acrònim en anglès
d’internetwork packed

exchange o intercavi de
paquets entre xarxes.

IP és l’acrònim en anglès
d’Internet protocol o
protocol d’Internet.

Els sockets permeten
identificar de manera única
un programa, permetent-lo
intercanviar dades amb un

altre programa que
normalment està ubicat en

un altre ordinador.

Capa 2. Capa d’enllaç de dades

La capa d’enllaç de dades s’ocupa del direccionament físic, de la topologia de
xarxa, de l’accés a la xarxa, de la notificació d’errors, de la distribució ordenada
de trames i del control de flux de dades.

La capa d’enllaç de dades proporciona un trànsit de dades fiable a través
d’un enllaç físic.

Exemples de dispositius d’aquesta capa entre altres són els ponts (bridges) i com
a exemple de protocols el Frame Relay i el Token Ring.

Capa 3. Capa de xarxa

La capa de xarxa s’ocupa del direccionament lògic i pot utilitzar diferents proto-
cols, depenent del model de comunicació (IP, IPX, Apple Talk..).

En aquesta capa es controla l’encaminament dels paquets de comunicació,
és a dir, la selecció de la ruta que seguiran els paquets des del terminal origen
fins al terminal destinació.

Com a exemples d’aquesta capa hi ha els dispositius com els encaminadors
(routers en anglès) i protocols com l’ARP, ICMP o l’IP.

Capa 4. Capa de transport

La capa de transport proporciona un servei de transport de dades independent de
les dades que li subministren les capes superiors. La missió fonamental de la capa
de transport és aconseguir un transport fiable entre dos terminals independentment
de les aplicacions i dels models de comunicació.

Per tal de subministrar un servei fiable, la capa de transport inclou les funcions
d’establir, mantenir i finalitzar els circuits virtuals de comunicació, utilitza la
detecció i correcció d’errors en el transport, i la informació del control del flux
de les dades.

La capa de transport segmenta les dades del sistema emissor perquè siguin
més fàcilment transportables, i les uneix i reorganitza en el sistema receptor.

Aquesta capa també té les funcions de multiplexar i demultiplexar, que permet
dirigir la informació rebuda de la capa de xarxa cap a l’aplicació que ho necessita.
A la capa aplicació poden haver-hi diferents processos executant-se, com FTP,
HTTP o SSH i la capa transport ho ha de dirigir al procés corresponent.

Un procés pot tenir un o diversos sòcols o sockets, per tant la capa de transport
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lliura les dades al sòcol (i no directament a l’aplicació). Per identificar els sòcols
es disposa d’un identificador únic. Cada segment de la capa de transport conté
un camp per poder lliurar les dades al sòcol adequat. En el receptor, la capa
de transport examina aquests camps per identificar el sòcol receptor i ho envia
(demultiplexació). Un sòcol s’identifica amb les IP destinació i origen i els
ports d’origen i de destinació. Els ports permeten identificar de manera única
l’aplicació.

La multiplexació és el treball de reunir les dades en l’hoste origen des de
diferents sòcols, encapsulant els fragments de dades amb la informació, per
identificar el sòcol , de capçalera (que s’usarà en la demultiplexació).

Com a exemples de protocols d’aquesta capa hi ha, depenent del model de
comunicació, el TCP, UDP o SPX (Novell).

Capa 5. Capa de sessió

La capa de sessió proporciona servei a la capa de presentació. Sincronitza el
diàleg entre les capes de presentació dels equips terminals i administra l’intercanvi
de dades. A més de controlar la sessió, aquesta capa ofereix serveis per a una
transferència eficient de les dades.

La capa de sessió estableix, administra i finalitza les sessions de
comunicació entre dos equips terminals.
Les capes d’aplicació, presentació i sessió són capes específiques per a cada
model d’aplicació.
Les capes de transport, xarxa, enllaç i física són capes específiques de
transmissió de dades.

Capa 6. Capa de presentació

La capa de presentació assegura que la informació transmesa per la capa
d’aplicació podrà ser utilitzada per la capa d’aplicació del receptor.

Si cal, la capa de presentació tradueix els diferents formats de dades, per a la qual
cosa utilitza un format comú. Una de les tasques més importants de la capa de
presentació és el xifratge i desxifratge.

En aquesta capa hi ha per exemple els protocols NetBios (Novell) i XDR
(eXternal Data Representation, representació de dades externa) és un protocol de
presentació de dades. Permet la transferència de dades entre màquines de diferents
arquitectures i sistemes operatius.
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Capa 7. Capa d’aplicació

La capa d’aplicació permet a l’usuari accedir a la xarxa. Proveeix de les interfícies
d’usuari i suport per a serveis com el correu electrònic, transferència d’arxius,
administració de bases de dades compartides i altres tipus de serveis distribuïts.
Per tant, són les aplicacions amb les quals interactua l’usuari per accedir a
funcionalitats de xarxa.

La capa d’aplicació és la més propera a l’usuari. Proporciona serveis de
xarxa a les aplicacions de l’usuari, per exemple accés a fitxers, accés a
impressores...

És l’única capa que no proporciona cap servei a cap altra capa. Aquesta capa
sincronitza i dóna servei a la recuperació i el control d’errors i a la integritat de
les dades.

Com a protocols d’exemple d’aquesta capa trobem l’HTTP (Hipertext Transfer
Protocol, protocol de transferència d’hipertext) que és el protocol usat pel World
Wide Web, que permet sol·licitar i rebre pàgines webs i FTP (File Transfer
Protocol, protocol per a la transferència de fitxers). Aquest protocol permet
transmetre fitxers entre ordinadors.

2.3.2 Protocol TCP/IP

El protocol TCP/IP (acrònims de l’anglès Transmission Control Protocol/Internet
Protocol, protocol de control de transmissió/protocol d’Internet) va néixer dels
treballs de l’ARPA (Advanced Research Project Agency, agència de projectes
avançats de recerca) del Departament de Defensa dels EUA, durant les dècades
dels anys seixanta i setanta del segle passat. L’any 1974 els programadors V.
Cerf i R. Kahn proposaren un nou conjunt de protocols bàsics de xarxa que
solucionaven en gran part els problemes dels protocols usats en l’ARPANET (la
xarxa desenvolupada per ARPA). Així es posaren els fonaments dels protocols IP
i TCP. L’any 1980 va començar la migració dels aproximadament 100 servidors
que formaven la xarxa als nous protocols. Tres anys després el Departament
de Defensa va estandarditzar el protocol TCP/IP com protocol bàsic de xarxa.
Ràpidament altres agències governamentals el van incorporar, fet que va provocar
que empreses proveïdores l’incloguessin als seus sistemes operatius i equips de
comunicació. A més, el Departament de Defensa el va promocionar en recomanar-
lo a la Universitat de Berkeley amb la seva inclusió en la distribució BSD 4.2 de
l’UNIX.

El model TCP/IP consta de quatre capes: la capa d’aplicació, la capa de transport,
la capa d’Internet i la capa d’accés a la xarxa (figura 2.4).
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Figura 2.4. Protocols i capes d’Internet

Capa d’aplicació

Les persones que van dissenyar el protocol TCP/IP van considerar important crear
una capa en què es tractessin els aspectes de representació, codificació i control
del diàleg, és a dir, els protocols de les aplicacions que generen les dades que
es transmeten per la xarxa. De fet, el protocol més característic per visualitzar
les pàgines web d’Internet és el protocol de transferència d’hipertext (HTTP,
hypertext transfer protocol, Protocol de transferència d’hipertext).

Capa de transport

Amb la finalitat d’establir la transmissió d’informació sense cap mena d’error, hi
ha d’haver un mecanisme perquè els equips es puguin comunicar. És per això
que la capa de transport és l’encarregada de tractar els aspectes relacionats amb
la qualitat del servei des del punt de vista del control del flux i la correcció dels
errors.

Els dos protocols més utilitzats són el protocol de control del transport (TCP,
acrònim de l’anglès transport control protocol) i el protocol de datagrames
de l’usuari (UDP, user datagram protocol, protocol de datagrames d’usuari).
Es pot afirmar que el TCP estableix un canal entre dues aplicacions amb
control d’errors, de flux i de congestió, això és, una connexió fiable. En
canvi, l’UDP es fonamenta en missatges entre aplicacions sense cap mena
de garantia de fiabilitat.

Datagrama

Un datagrama és un fragment de
paquet d’informació format per
una capçalera i dades que, sense
que s’hagi establert una
connexió, contenen prou
informació perquè la xarxa el
reconegui correctament i l’enviï
al receptor corresponent.
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El protocol IP incorpora
mecanismes d’adreçament
perquè xarxes diferents es
puguin comunicar sobre la

base d’unes adreces
lògiques anomenades

adreces IP.

Ethernet

Ethernet és el protocol
encarregat de garantir el trànsit

fiable de dades per una xarxa
d’àrea local entre diferents

dispositius.

Capa d’Internet

El propòsit d’aquesta capa és permetre que es puguin enviar paquets de dades des
de qualsevol punt independentment del tipus de xarxa i de la ruta utilitzada. Val
a dir que es pot interpretar aquesta xarxa com un sistema postal, atès que quan
s’envia una carta no es sap quina ruta ha pres el carter per portar-la a la seva
destinació. Senzillament, interessa que la carta arribi.

La capa d’Internet proveeix de la funcionalitat per les comunicacions entre
xarxes a través d’encaminadors. Per fer-ho, aquesta capa és el protocol
d’Internet (IP o Internet protocol, protocol d’Internet).

Capa d’accés a la xarxa

Perquè la informació es pugui transmetre per una xarxa d’àrea local s’ha de definir
el mètode que utilitzaran les estacions per accedir al mitjà de comunicació. De fet,
els protocols d’aquesta capa defineixen les tecnologies de xarxa d’àrea local (LAN
local area network, xarxa d’àrea local) com, per exemple, l’Ethernet.

2.3.3 Comparació entre els models: OSI i TCP/IP

A l’hora de comparar el model OSI amb el model TCP/IP és inevitable observar
algunes similituds i diferències, com ara que el model OSI és teòric i el model
TCP/IP és una implementació com, per exemple, la IEEE 802.3. (Institute of
Electrical and Electronics Engineers, Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics)
(figura 2.5).

Figura 2.5. Model TCP-IP i OSI
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Si us centreu en les similituds entre tots dos models, es podria destacar, per
exemple, que ambdós models presenten una divisió en capes. És més, hi ha capes
com la d’aplicació, de transport i de xarxa que presenten utilitats molt similars.
Cal destacar, per últim, que la tecnologia utilitzada per ambdós models és de
commutació per paquets, no pas per circuits.

La commutació per paquets és una tècnica que permet enviar la informació
d’un punt a un altre dividint el missatge en paquets. Així, si un missatge té
una errada en un bit d’informació, només cal sol·licitar que es torni a enviar
el paquet del bit afectat.
La commutació per circuits és un mètode basat en l’establiment,
manteniment i finalització d’un circuit físic dedicat mitjançant la xarxa per
cadascuna de les sessions de comunicació.

Pel que fa a les diferències, veiem que el nombre de capes que té el model de
referència OSI són set i, el model TCP/IP només en té quatre. Una altra diferència
fonamental radica en els serveis d’adreçament dels paquets basats en les adreces
IP existents dins del paquet IP.

El model OSI suporta els serveis orientats a la connexió (CONS Connection-
Oriented Network Service) o els no orientats a la connexió (CLNS Connectionless
Network Service) en l’àmbit de la capa de xarxa, però únicament suporta la
modalitat CONS en la capa de transport, que és la que percep l’usuari.

En canvi, el model TCP/IP solament suporta la modalitat CLNS en l’àmbit de la
capa de xarxa, però suporta ambdues modalitats en l’àmbit de la capa de transport.

Per últim, cal destacar que, des d’un punt de vista pràctic, els protocols basats
en les normes estàndards OSI definides per l’Organització Internacional per
l’Estandardització (ISO) mai no van arribar a tenir gaire importància a escala
mundial, tot i que la majoria dels grans fabricants d’ordinadors i companyies
telefòniques van impulsar-ne la utilització oferint productes i serveis basats en
aquest model de referència.

De fet, el desenvolupament del model de referència OSI fou patrocinat, principal-
ment, per l’Organització Internacional per l’Estandardització (ISO), la Comunitat
Europea i els governs dels països membres. En canvi, el desenvolupament del
model TCP/IP va seguir un camí més plural atès que qualsevol podia col·laborar
en la proposta d’un nou protocol per a la seva estandardització, independentment
de la nacionalitat.

2.4 Ethernet

Actualment, la connexió a Internet ha esdevingut un element més dins de qualsevol
llar. És més, des de principis de segle, està legislat que tots els edificis de nova
construcció (o de reforma integral) tinguin preses d’accés de banda ampla a la
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xarxa d’Internet. És aquí on té un important paper la tecnologia Ethernet, atès
que gran part del tràfic d’Internet s’origina i finalitza en connexions d’Ethernet.

De fet, la tecnologia Ethernet ha esdevingut la tecnologia XAL (xarxes d’àrea
local) amb més presència arreu del món. Per explicar l’èxit de la tecnologia
Ethernet s’han de citar els principals factors d’influència:

• La seva senzillesa i facilitat de manteniment.

• La capacitat per incorporar noves tecnologies.

• L’alt grau de confiança que proporciona.

• El baix cost d’instal·lació i actualització.

2.4.1 Origen

A mode d’anècdota, cal destacar que la tecnologia té el seu origen en el sistema
Alohanet que permetia que diverses estacions de les Illes de Hawaii tinguessin ac-
cés de manera ordenada a la banda de radiofreqüència compartida de l’atmosfera.

L’any 1973, fou en Robert Metcalfe qui, durant la seva feina en el disseny de
l’oficina del futur en el centre de recerca Xerox PARC (Xerox Palo Alto Research
Center), va elaborar l’estàndard Ethernet. De fet, l’estudi de l’oficina considerava
la presència de diferents ordinadors que compartirien arxius i impressores. Com
que la informació que s’havia d’enviar a les impressores havia de ser molt elevada,
la velocitat de transferència havia de ser, com a mínim, de l’ordre de megabits per
segon. Aquest fou, doncs, l’origen de la norma Ethernet.

Robert Metcalfe

La figura 2.6 mostra el dibuix que va fer Robert Metcalfe per presentar la norma
Ethernet durant la Conferència Nacional d’Ordinadors el mes de juny de 1976.

Amb tot, va ser el consorci format per les empreses Digital Equipment Company,
Intel i Xerox (DIX) qui va presentar la norma Ethernet com un estàndard obert i
va dissenyar la primera xarxa d’àrea local a partir d’aquesta tecnologia.

Figura 2.6. Diagrama original de l’Ethernet
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El reconeixement a escala mundial de la norma Ethernet va arribar l’any 1985 quan
el Comitè de Normalització per les Xarxes Locals i Metropolitanes de l’Institut
d’Enginyers Elèctrics i Electrònics (IEEE, Institute of Electrical and Electronics
Engineers) va publicar i estandarditzar la norma.

L’acrònim IEEE correspon a l’Institut d’Enginyers Elèctrics i Electrònics, això
és, una associació tècnica de caire professional a escala mundial dedicada a
l’estandardització. Es tracta de l’associació internacional més gran sense ànims
de lucre formada per professionals de les noves tecnologies, com enginyers de
telecomunicacions, enginyers electrònics, enginyers en informàtica, etc.

La creació de l’IEEE es remunta a l’any 1884 i entre els seus fundadors hi ha
personalitats tant reconegudes com Thomas Alva Edison, Alexander Graham Bell
i Franklin Leonard Pope.

Cal destacar que les normes IEEE per les xarxes d’àrea local tenien com a
nomenclatura el número 802. A les normes basades en l’Ethernet se’ls va assignar
la nomenclatura 802.3.

2.4.2 Cablejat

Quan es cita el terme Ethernet es fa referència a tota una família de tecnologies de
xarxa que inclouen l’Ethernet: el Fast Ethernet, el Gigabit Ethernet i l’Ethernet
a 10 GB.

Arribats a aquest punt, és important destacar el volum d’informació que proporcio-
na la nomenclatura de les diferents tipologies de l’Ethernet. Per exemple, prenent
com a base la nomenclatura de l’Ethernet original (10BASE-T), es pot veure tota
la informació que proporciona:

• BASE: en aquest cas, la paraula “BASE” fa referència a la modulació del
senyal utilitzat (banda base)

• T: la lletra indica el tipus de medi utilitzat, on “T” vol dir cable de parell
trenat sense pantalla protectora, en aquest cas a l’usar el parell trenat també
ens indica la longitud màxima del cable que són 100 m.

• 10: el valor numèric “10” indica la velocitat de transferència, 10 Mbps (10
megabits per segon).

Tal com mostra l’exemple de la figura 2.7, les diferents tipologies de l’Ethernet
tenen una doble nomenclatura, això és, una de descriptiva i una altra que és
assignada per part de l’IEEE (quan l’Ethernet necessita expandir-se per afegir un
nou medi o capacitat, l’IEEE llença un nou suplement per la norma 802.3 i seguint
l’exemple de la figura 2.7: 802.3a; 802.3i; 802.3X).

Primers productes Ethernet

Des d’un punt de vista tècnic, els
primers productes desenvolupats
que utilitzaven la norma Ethernet
transmetien a una velocitat de 10
Mbps per un cable coaxial molt
fi a una distància aproximada de
dos quilòmetres. Val a dir que en
el moment de l’aplicació de la
norma Ethernet (a mitjans dels
anys vuitanta) aquesta amplada
de banda era considerada
extraordinàriament ràpida.

Modulació en banda base

De fet, en els inicis de l’aplicació
i utilització de l’estàndard
Ethernet, aquest s’utilitzava
exclusivament en el cable
coaxial.
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Figura 2.7. Exemples de nomenclatures

Els mitjans preferits avui en dia són 10BASE-T i 100BASE-TX, ambdós sobre el
cable de categoria 5.

Vegem alguns exemples de les especificacions segons els diferents tipus de
cablejat:

• 10Base5

• 10Base2

• 10Base-T

• 100Base-TX

Base5

Històricament el primer cable utilitzat en Ethernet fou el 10Base5, anomenat
popularment Ethernet gruixut, per l’ample del cable (similar a una mànega de
jardí). Les connexions s’hi fan generalment usant derivacions vampir, en les quals
s’introdueixen amb cura una punta fins la meitat del nucli del cable coaxial. La
notació 10Base5 significa que opera a una velocitat de transmissió de 10Mbps, usa
senyalització en banda base i la longitud màxima del segment és de 500 metres.

En 10Base5 cable de transceptor o cable drop connecta el connector vampir una
targeta de xarxa en l’ordinador. Aquest cable pot tenir una longitud màxima de 50
metres.

A la figura 2.8 podeu observar els diferents elements que formen part d’aquest
cablatge, el cable en si i els connectors.
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Figura 2.8. Elements del cablatge 10base5

Imatge: Robert Harker (Wikimedia Commons)

Base2

El següent cable en aparèixer fou el 10Base2 o Ethernet prim que pot plegar-se
amb facilitat (a diferència del gruixut) a la figura 2.9 podeu veure una imatge del
cable. Les connexions es fan usant connectors BNC estàndard de la indústria per
formar unions T, en lloc d’usar connectors vampir, vegeu una imatge del connector
T a la figura 2.10. Aquestes són més fàcils d’usar i fiables. La Ethernet 10Base2 és
molt més barata i fàcil d’instal·lar, però només pot estendre’s 185 metres i pot fer
anar només 30 ordinadors per segment de cable. El nombre 2 ens indica la longitud
i inicialment es va pensar que podria donar abast a 200 metres però diferents proves
varen demostrar que la longitud màxima real era de 185 metres, de totes maneres
al fer el nom estàndard es va arrodonir el número.

Figura 2.9. Cable 10base2

Imatge: Barcex (Wikimedia Commons)
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Categoria dels cables

Les categories dels cables UTP
especifiquen quin cable s’usarà
en cada situació i ocasió; això

està especificat per la
EIA/TIA(associació d’indústries

electròniques i de
telecomunicacions), segons la
velocitat de transmissió s’han

establert 7 categories, que fa que
els cables vagin des d’una

freqüència d’1 MHz pels de
categoria 1, (el fil telefònic

trenat, per exemple) fins a una
freqüència de 600 MHz amb una

taxa de transferència d’1 Gbps
per als de categoria 7.

Figura 2.10. Connector T

Imatge: Bollinger (Wikimedia Commons)

Base-T

En ambdós mitjans, tant 10Base5 com 10Base2, la detecció de ruptures de cable,
derivacions dolentes i connectors solts representava un problema important. Això
va empènyer els sistemes a una disposició de cables diferent, en el qual totes les
estacions tenen cablejat que condueixen a un concentrador (HUB) central. Aquest
esquema s’anomena 10BaseT (són cables de parell trenats sense blindar -UTP-
d’una longitud màxima de 100 metres amb connectors RJ-45).

La 10Base-T fou la primera a fer servir cables trenats com a mitjà de transmissió.
El cable utilitzat és UTP de categoria mínima 3. La migració d’aquesta xarxa a
Fast Ethernet (100 Mbps) és econòmica i senzilla tècnicament i per això aquest
tipus de LAN pràcticament han desaparegut en l’actualitat.

Base-TX

Aquest és el tipus de LAN més usat en l’actualitat. Fa servir topologia en estrella
amb cables de parell trenats de classe D (categoria 5) UTP i STP.

En ser una evolució natural de la 10Base-T n’hereda moltes especificacions. Així
la longitud màxima dels enllaços és de 100 metres, i empra connectors RJ-45 per
UTP i de tipus RJ-49 per a STP. Aquesta especificació només fa servir dos parells
dels quatre que té el cable: un per a transmetre i l’altre per rebre.

En l’actualitat el mercat comercialitza habitualment components (HUB, commu-
tadors o switches, targetes de xarxa, etc.) que treballen de manera dual tant en
10Base-T com en 100Base-TX. L’opció de quina de les dues triar la fa la xarxa de
manera automàtica.

2.4.3 Ethernet i IEEE 802.3 envers el model de referència OSI

El model de referència d’interconnexió de sistemes oberts (OSI, open system
interconnection) defineix una arquitectura de comunicació fonamentada en set
nivells verticals, on cadascun dels nivells executa un ventall de funcions que
permeten establir la comunicació amb un altre sistema. Val a dir que cada nivell
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fonamenta les seves tasques en el serveis que ofereix el nivell que hi ha per sota
seu i, alhora, ofereix els seus serveis al nivell que esta per sobre seu.

Des del punt de vista dels estàndards Ethernet i IEEE 802.3, es poden destacar
que ambdós protocols formen part de la zona inferior del model de referència OSI,
això és, en la capa física i en la meitat inferior de la capa d’enllaç de dades (figura
2.11). Aquesta situació privilegiada envers el model de referència OSI els permet
comunicar-se amb qualsevol tipus de protocol superior.

Figura 2.11. Zones de treball de l’IEEE 802.3 i l’Ethernet

Tant a l’Ethernet com a l’IEEE 802.3 la capa d’enllaç de dades del model de
referència OSI es divideix en dues subcapes:

• Control d’accés al medi (MAC, media access control). Aquesta capa
defineix el mode en què es transmeten les trames pel fil físic. Manipula
l’adreçament físic associat a cadascun dels dispositius, la definició de la
topologia de la xarxa i la disciplina de la línia.

• Control d’enllaç lògic (LLC, logical link control). Defineix el mode en què
les dades són transferides pel medi físic i proporciona serveis a les capes
superiors. Aquesta subcapa s’encarrega del control d’errors, el control de
flux i com s’encapsula la informació.

Targeta de xarxa Ethernet

IEEE 802.3 és, actualment, la implementació Ethernet més freqüent.
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Número de bastidor d’un
cotxe

El número de bastidor és una
successió de nombres i lletres

gravats sobre el xassís o el
bastidor del vehicle que

l’identifica a efectes legals i
proporciona informació sobre el

model, l’any i la data de
fabricació del vehicle.

Transmissió d’informació

És inevitable destacar
l’important ventall de

semblances que hi ha entre la
preparació i posterior transmissió

d’un paquet d’informació per
una xarxa respecte de

l’enviament d’un paquet
mitjançant el correu ordinari.

2.4.4 Adreçament MAC

Per permetre la distribució local de trames a l’Ethernet, hi ha d’haver un sistema
d’adreçament, això és, una modalitat per anomenar els ordinadors i les interfícies.
De fet, cadascun dels ordinadors té un únic mode d’identificar-se i, pel que fa a
la xarxa, té una adreça física. És important, doncs, recordar que en l’àmbit de
la xarxa no hi poden haver dues adreces físiques iguals. De fet, l’adreça física
s’ubica en la targeta d’interfície de xarxa (NIC, network interface card) amb el
nom control d’accés al medi (MAC, media access control).

L’Ethernet utilitza les adreces MAC per identificar únicament els dispositius a
títol individual. De fet, cadascun dels dispositius presents en una xarxa d’àrea
local amb una targeta d’interfície de xarxa (NIC) ha de tenir assignada una adreça
MAC. En cas contrari, els altres dispositius no es podrien comunicar amb aquests
dispositius.

Si us centreu en l’estructura de l’adreça MAC (figura 2.12), veureu que té una
longitud de 48 bits, on els sis primers dígits estan administrats per l’IEEE, això
identifica el fabricant i distribuïdor i s’anomena identificador únic de l’organit-
zació (OUI, organizationally unique identifier). La resta dels dígits comprenen
el número de sèrie de la interfície o bé qualsevol altre valor administratiu d’un
distribuïdor específic. A grans trets, podeu identificar l’adreça MAC com el
número de bastidor present en un cotxe. Amb tot, cal destacar que l’adreça MAC
és única a tot el món, per tant, prenent com a base l’exemple, es podria dir que la
modalitat de nomenclatura del bastidor seria única per a tot el món.

Figura 2.12. Estructura de l’adreça MAC

S’ha de destacar la importància del paper que tenen les adreces MAC, atès
que, en el cas que no existissin, les xarxes d’àrea local esdevindrien un conjunt
d’ordinadors sense identificar i per on no podria circular cap paquet d’informació
ja que no se sabria a qui va adreçat ni qui l’envia. De fet, les xarxes d’àrea local
tipus Ethernet i 802.3 són xarxes basades en la difusió, és a dir, totes les estacions
veuen (i examinen) cadascun dels paquets d’informació que circulen, i esbrinen a
quina estació s’adrecen.

Arribats a aquest punt, és inevitable preguntar-se quina necessitat tenen els
diferents dispositius presents en una xarxa d’avaluar cadascun dels paquets d’infor-
mació que hi circulen. De fet, quan un dispositiu present dins d’una xarxa Ethernet
vol enviar informació a un altre dispositiu, pot obrir una via de comunicació
mitjançant la seva adreça MAC, és a dir, afegint l’adreça MAC del dispositiu de
destinació a la informació que s’envia.
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Mentre els paquets d’informació circulen per la xarxa, les targetes d’interfície de
xarxa (NIC) verifiquen si l’adreça MAC inserida en el paquet d’informació es
correspon amb la seva adreça MAC.

En cas que es doni aquesta coincidència, la NIC verifica l’adreça de destinació
present en la capçalera del paquet d’informació per decidir on s’ha d’adreçar
exactament la informació.

Quan les dades són lliurades al destinatari, la NIC corresponent treu les dades de
“l’embolcall” i les lliura a l’ordinador perquè les processi mitjançant els protocols
de capa superior com, per exemple, l’IP i el TCP.

2.4.5 Trama MAC

Tot i que l’existència d’un flux d’informació en forma de bits codificats transmesos
per un medi físic ha esdevingut, per ell mateix, un gran avenç tecnològic, s’han
de complir certes condicions. De fet, aquests condicionants es fonamenten en la
necessitat de proporcionar cert ordre i coherència a la informació que es transmet,
per exemple, organitzar la informació en seqüències de dades amb forma de trama.

L’acció d’embolcallar la informació per transmetre en trames es basa en la
inclusió d’un ventall d’afegits que ajuden a reafirmar els paràmetres de seguretat i
d’integritat necessaris per a la comunicació. Aquest ventall d’afegits proporciona
informació tan rellevant com el reconeixement dels error apareguts durant la
comunicació, on estan situades les dades dins de la trama o bé quins són els
dispositius que s’estan comunicant.

L’acció d’embolcallar la informació en forma de trames es produeix en la
capa 2 del model de referència OSI.

El concepte de trama com a seqüència d’informació implica imaginar una llarga
cadena de dígits en què cadascun d’aquests dígits té una funció preestablerta. Val
a dir que aquestes funcions s’assignen a grups predefinits de bytes dins de la trama
en seccions seqüencials anomenades camps (figura 2.13).

Figura 2.13. Format genèric de trama
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Per al funcionament correcte de la transmissió dels paquets d’informació, cadas-
cun dels camps que formen la trama té una funció concreta que l’ordinador emissor
sap com definir i que el receptor sap com interpretar. Un canvi en el contingut
d’aquests camps pot variar completament la funció final del paquet d’informació.

• Camp d’inici de trama (A). Quan els ordinadors estan connectats a un medi
físic necessiten un mecanisme que els ajudi a difondre els seus missatges o,
a grans trets, avisar de l’enviament d’una trama. És per això que, prenent el
símil de les banderes que hi ha en el frontal d’un cotxe diplomàtic, totes les
trames tenen una seqüència inicial de bytes de senyalització que avisa de la
seva arribada.

• Camp d’adreça (B). Totes les trames contenen informació que permet
identificar-les, com, per exemple, l’adreça de l’ordinador que envia la
informació, això és, l’adreça MAC i l’adreça MAC de l’ordinador de
destinació.

• Camps de longitud i tipologia (C). La majoria de les trames tenen camps
especialitzats amb diferents finalitats en funció de la tecnologia utilitzada.
Per exemple, aquest camp es pot utilitzar per indicar quin protocol de la
capa 3 del model de referència OSI s’ha utilitzat o bé per especificar-hi la
longitud exacta de la trama.

• Camp de dades (D). El principal motiu pel qual s’envien trames és per
obtenir les dades de la capa superior, això és, les dades de l’aplicació de
l’usuari i enviar-les d’un ordinador a un altre. Com si d’una carta es tractés,
dins del sobre, en aquest cas l’embolcall que ha esdevingut la trama, hi ha
el missatge que es vol enviar (les dades).

• Camp de seqüència de verificació de trama (E). (FCS, frame check
sequence). Considerant en quin grau són susceptibles als errors les trames
i els camps continguts, és necessari establir un paràmetre que verifiqui la
integritat de la trama. De fet, el camp de seqüència de verificació de trama
conté un número que és el resultat d’un càlcul realitzat per l’ordinador que
envia la trama. Quan l’ordinador destinatari rep la trama, torna a calcular el
número FCS i el compara amb el número FCS inserit dins de la trama. En
cas que ambdós números no coincideixin, s’assumeix l’error i la trama és
descartada.

L’esquema més senzill per detectar errors es basa en la paritat, això és,
afegir un bit que indica si el nombre de bits de valor 1 en les dades que
el precedeixen és parell o imparell.
Si un sol bit canvia per error durant la transmissió, el missatge canvia de
paritat i l’error es pot detectar (sempre que l’error no es produeixi en el bit
de paritat). Un valor de paritat d’1 indica que hi ha un nombre imparell d’uns
dins de les dades. Un valor de paritat 0 indica que hi ha un nombre parell
d’uns dins de les dades.
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Trames Ethernet IEEE 802.3

És important tractar el tipus de trama que hi ha en les xarxes Ethernet actuals,
això és, la trama bàsica Ethernet IEEE 802.3. A diferència d’una trama genèrica,
la trama bàsica Ethernet IEEE 802.3 presenta un nombre de camps distribuïts més
elevat, en aquest cas, en octets (figura 2.14).

Figura 2.14. Estructura de trama Ethernet IEEE 802.3

Els diferents camps que formen la trama bàsica Ethernet IEEE 802.3 tenen una
missió definida per part de l’ordinador emissor perquè siguin interpretats per
l’ordinador receptor. Qualsevol canvi en el contingut d’aquests camps pot variar
la interpretació correcta de la trama.

1. Preàmbul: Amb la intenció de presentar tot tipus de compatibilitat, aquest
camp conté un patró de set octets de longitud on s’alternen l’1 i el 0 per
indicar l’inici de la trama.

2. Delimitador de trama d’inici (SFD): Aquest camp marca el punt final de
la informació de sincronització de temps.

3. Adreça de destinació: Aquest camp conté els sis octets de l’adreça MAC
destinació. En aquest cas, és important destacar que hi ha tres tipus
d’adreces, això és, d’unidifusió (per enviar d’un punt a un altre punt),
multidifusió (per enviar d’un punt a grups de punts) i, per últim, adreça
de difusió (d’un punt a tots els altres).

4. Adreça d’origen: Aquest camp conté els sis octets de l’adreça MAC
d’origen.

5. Longitud/tipus: En cas que el valor inserit sigui més petit que el valor
decimal 1536, el valor fa referència a la longitud. En cas contrari, el valor
especifica el protocol de la capa superior que rep les dades un cop que s’hagi
completat el processament Ethernet.

6. Dades i farcit: Aquest camp pot esdevenir de qualsevol longitud que no
provoqui que la trama excedeixi la seva grandària màxima. De fet, la unitat
màxima de transmissió (MTU, maximum transmission unit) per l’Ethernet
és de 1.500 octets, és a dir, la grandària que no poden excedir les dades. De
fet, en cas de necessitat, s’acostuma a aplicar la tècnica del farcit de bits (bit
stuffing) quan no hi ha prou dades de l’usuari perquè la trama assoleixi la
seva longitud màxima.

7. Seqüència de verificació (FCS, frame check sequence): Aquesta seqüència
conté el codi de redundància cíclica (CRC, cyclic redundancy check), això



Planificació i administració de xarxes 56 Introducció i arquitectures de xarxa

L’adreça d’unidestinació
tindrà sentit en el destinatari

o origen d’una trama, en
canvi la de multidestinació o

la de difusió només en el
destinatari.

La tècnica de la
transmissió de testimonis

Es fonamenta en un costum
propi de les tribus d’indis nadius

americans que, durant les seves
reunions, es passaven el

testimoni o bastó que parla. De
fet, aquell que tenia a les mans el
bastó era escoltat per tothom fins

que finalitzava el seu parlament,
moment en què el testimoni es

passava a una altra persona.

és, el valor resultant d’un càlcul per la detecció d’errors en la trama realitzat
per part del dispositiu emissor. És en el moment de la recepció quan el
dispositiu receptor torna a fer aquest càlcul de verificació per comprovar la
integritat de la trama i la inexistència de possibles errors. En el cas que el
càlcul realitzat coincideixi amb el valor inserit en la trama, la trama seria
acceptada. En cas contrari, el dispositiu receptor la rebutjaria.

Tipus d’adreces

Es pot discriminar entre les adreces mirant el primer bit, si aquest és 0 significa
que és d’unidestinació o unicast, si és 1, serà multidestinació (multicast) o de
difusió (broadcast). Si l’adreça té tots els seus bits a 1 aleshores serà de difusió
(0xFFFFFFFFFFFF) i si és de multidestinació la resta de bits especificarà a quin
grup correspon l’enviament. Per tant hi ha tres tipus d’adreces:

• unicast (adreça d’unidifusió): identifica un sol ordinador, es fa servir per
fer un enviament a un ordinador concret.

• multicast (adreça de multidifusió): per referenciar un grup d’ordinadors,
usat per enviar a només un grup dels ordinadors de la xarxa.

• broadcast (adreça de difusió): per referenciar tots els ordinadors, usat per
fer un enviament a tots els ordinadors.

2.4.6 Control d’accés al medi

El control d’accés al medi (MAC, media access control) fa referència als
protocols que decideixen a quin ordinador es permet transmetre dades.

A l’hora de parlar del control d’accés al medi és important citar les dues categories
existents, això és, les deterministes (per torns) i les no deterministes (a grans trets,
“el primer que arriba esdevé el primer a ser servit”).

Subcapa MAC (protocols MAC deterministes)

Els protocols MAC deterministes utilitzen una modalitat basada en la creació de
torns. Un exemple d’aquests torns es fonamenta en la transmissió de testimonis
(tokens).

Hi ha un protocol d’enllaç de dades, que rep el nom d’anell de testimoni (token
ring), en què els ordinadors que estan connectats a la xarxa es distribueixen en
forma d’anell (figura 2.15). És per aquest anell per on circula un testimoni (token)
de dades especials que és pres temporalment per l’ordinador que vol transmetre
dades. Un cop ha finalitzat la transmissió de dades, l’ordinador deixa lliure el
testimoni perquè torni a circular per l’anell i pugui ser pres per un altre ordinador.
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Figura 2.15. Anell de testimoni

CSMA/CD (protocols MAC no deterministes)

Els protocols MAC no deterministes utilitzen la premissa “el primer que arriba
esdevé el primer a ser servit” (FCFS, first-come, first-served) com, per exemple,
l’accés múltiple amb detecció de portadora i detecció de col·lisions (CSMA/CD,
carrier sense multiple access/collision detect).

Aquest tipus de protocol és el que fa servir Ethernet, atès que permet que els
dispositius de xarxa esdevinguin els responsables d’administrar el seu dret a
transmetre. De fet, la mecànica es fonamenta en el fet que les estacions d’una
xarxa CSMA/CD escoltin quin és el millor moment per transmetre. Malgrat tot,
en cas que dues estacions transmetin alhora es produeix una col·lisió i cap de les
transmissions de les estacions té èxit.

El fet de no haver d’esperar torn augmenta l’eficiència de la xarxa però controlant
el moment en què dues estacions volen transmetre a la vegada.

El funcionament d’aquest protocol és el següent: si una estació ha de transmetre
una trama, la transmetrà sempre que detecti que no hi ha activitat, per això l’estació
està constantment escoltant el medi i sap quan no hi ha activitat. En el cas que
detecti activitat haurà d’esperar a transmetre-la al moment en què no hi hagi
activitat. Aquest mode de funcionar el marca la política del CSMA.

Però què passa si hi ha dues estacions que transmeten simultàniament les seves
respectives trames? Això provocarà una col·lisió, perquè les trames (els senyals
presents en el medi) es barrejaran i faran errònia la informació que hi ha al medi.
Aleshores el control d’errors que s’efectua en la subcapa LLC (logical link control,
control d’enllaç lògic), que pertany a la capa enllaç, detectarà l’error i demanarà
la retransmissió de les trames. Això fa que el rendiment de la xarxa disminueixi i,
per tant, es perd eficiència.
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Per millorar aquest protocol, se li afegeix un procediment, en el qual una
estació en transmetre la informació segueix escoltant el medi, i si detecta una
col·lisió atura la seva transmissió. Per tant guanyaria temps, i així esperaria
un temps aleatori per tornar a provar de transmetre la trama. Aquesta millora
és la que es coneix com a CSMA/CD.

Aquest mode de treballar marca un nou paràmetre que és la longitud mínima
de trama. Una trama ha de ser prou llarga perquè es pugui detectar la col·lisió
abans no es finalitzi la seva transmissió. Aquesta longitud depèn de la velocitat de
transmissió dels senyals al medi. En el cas de les xarxes Ethernet amb topologia
de bus, la longitud mínima de trama és de 512 bits.
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Introducció

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

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

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

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

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

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

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

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

• Munta cables directes, creuats i de consola.

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

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

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

• Integra dispositius en xarxes cablades i sense fil.

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

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

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

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

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

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

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

• L’amplada de banda

• Retard

• Cost

• Facilitat d’instal·lació

• Manteniment

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

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

La modulació és una tècnica de
transport de dades que consisteix

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

recuperada.

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

1.1 Tipus de senyals

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

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

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

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

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

1.2 Propietats fonamentals dels medis de transmissió

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unitats de la taxa de
transferència

La taxa de transferència es
quantifica usant les unitats
següents:

• bits per segon (bit/s o
bps)

• bytes per segon (byte/s
o Bps)

• quilobits per segon
(kbit/s o kbps)

• megabits per segon
(Mbit/s o Mbps)

• gigabit per segon
(Gbit/s o Gbps)

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

1 kbps = 103 bps,

a diferència de:

1 kbit = 210 bits.



Planificació i administració de xarxes 12 Integració d'elements en una xarxa

Backbone (Troncal de la
xarxa)

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

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

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

1.3 Medis físics

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

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

Els tipus principals de medis físics són:

• El cablatge de coure.

• El cablatge de fibra òptica.

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

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

Figura 1.1. Codi de comercialització del cable

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

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

• Cable coaxial

• Cable de parells trenats:

– STP

– ScTP

– UTP

Cable coaxial

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

Figura 1.2. Esquema d’un cable coaxial

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

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

Especificacions de cable

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

• 10 BASE-T

• 10 BASE5

• 10 BASE2
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Impedància

L’electrònica defineix la
impedància com la quantitat

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

poden viatjar els paquets a través
del material conductor en

condicions òptimes.

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

Algunes de les característiques generals del cable coaxial són:

• Velocitat i taxa de transferència 10-100 Mbps.

• El seu cost és econòmic.

• La mida dels medis i dels connectors és mitjana.

• La longitud màxima del cable és de 500 metres.

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

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

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

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

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

Figura 1.3. Connectors de cable coaxial

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

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

Cable de parells trenats

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

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

• STP (shielded twisted pair, parell trenat apantallat)

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

STP

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

Figura 1.4. Esquema de cable trenat blindat STP

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

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

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

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

Figura 1.5. Esquema de cable blindat ScTP

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

UTP: Cable de parells trenats no blindats

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

Figura 1.6. Esquema de cable blindat UTP

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

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

Connectors

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

RJ-45 femella

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

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

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

Figura 1.8. Tauler de connexions

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

Connexions amb cable UTP amb els connectors RJ-45

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

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

Taula 1.1. Significats dels fils del cable

Fil (pin) Significat Color

1 transceptor de dades + blanc-taronja

2 transceptor de dades - taronja

3 rebre dades + blanc-verd

4 dades bidireccionals + blau

5 dades bidireccionals - blanc-blau

6 rebre dades - verd

7 dades bidireccionals + blanc-marró

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

• Cable de connexió directa (straight through).

• Cable de connexió encreuada (cross-over).

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

Pins de l’RJ-45

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

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

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

Figura 1.9. Esquema de connexió directa

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

Cable de consola RJ-45 a DB9

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

Figura 1.11. Esquema de connexió consola
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Kevlar

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

en transmissions òptiques. Les
principals característiques són:

• Suporta altes
temperatures.

• Lleugera.

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

• Resistència a la
corrosió química.

Figura 1.12. Cable que converteix de 9 a 25 pins

1.3.2 Fibra òptica

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

• una millora significativa en termes econòmics,

• una reducció dràstica de les dimensions del cablatge,

• una comunicació més segura,

• una acceleració de la capacitat de transmissió.

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

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

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

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

Figura 1.13. Cable de fibra òptica

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

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

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

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

Connector de fibra òptica

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

Multimode i monomode

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

Optoelectrònica

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3.3 Comunicacions sense fils

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

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

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

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

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

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

• Ones de ràdio.

• Infraroges.

• Microones.

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



Planificació i administració de xarxes 27 Integració d'elements en una xarxa

Taula 1.2. Avantatges i desavantatges de les diferents tecnologies sense fils

Ràdio Infraroges Microones

Avantatges Bona solució per a les
comunicacions mòbils.

Senyals difícils
d’interceptar.

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

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

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

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

Figura 1.15. Connexions sense fils

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

Ones de ràdio

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

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

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

Ones infraroges

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

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

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

Microones

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

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

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

Xarxa local sense fils

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

Alguns avantatges de les xarxes WLAN són els següents:

• Flexibilitat quant a ubicació dels terminals.

• Mobilitat dels terminals sense perjudici de la connectivitat.

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

• Facilitat d’instal·lació.

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

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

Punt d’accés

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

Figura 1.17. WLAN, xarxa local sense fils

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

cub de la distància.

PDA és l’abreviatura de
personal data assistant

(assistent de dades
personal).

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

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

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

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

Figura 1.18. Xarxa d’àrea personal (PAN)

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

Exemples de xarxes sense fil

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que governà Dinamarca i
Noruega a mitjan segle X i va

destacar pel seu afany per unir i
comunicar les diverses tribus

daneses existents sota un mateix
regne. El seu cognom anglicitzat

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

correspondència que aquesta
tecnologia intenta unificar els
diferents protocols de xarxes

personals en un de sol i universal.

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

nom i cognom del rei.

Protocol mestreesclau*

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

Logotip de Bluetooth

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

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

Les principals avantatges de Bluetooth són:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alguns avantatges d’aquesta tecnologia són:

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

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

Catalunya Connecta

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

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

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

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

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

• Videotrucades

• Possibilitat de navegar per Internet

• Consultar el correu electrònic

• Missatgeria instantània

• Televisió mòbil

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

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

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

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

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

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

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

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

Alguns dels grans avantatges d’aquesta tecnologia són:

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

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

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

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

1.4 Factors físics afecten transmissió

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

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

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

3. Distorsió: Produeix una deformació del senyal.

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

1.4.1 Cablatge metàl·lic

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

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

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

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

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

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

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

2.1 Protocol IP

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

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

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

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

2.1.1 Orígens i versions del protocol IP

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

Protocol

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

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

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

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

2.1.2 Paquet IP

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

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

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

Capçalera

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La fragmentació a detall

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 2.2. Estructura d’una adreça web

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

Classes

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

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

1 00000000.00000000.00000000.00000000
2 01111111.11111111.11111111.11111111
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Figura 2.3. Adreça de classe A

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

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

1 10000000.00000000.00000000.00000000
2 10111111.11111111.11111111.11111111

Figura 2.4. Adreça de classe B

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

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

1 11000000.00000000.00000000.00000000
2 11011111.11111111.11111111.11111111
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Adreça de difusió selectiva

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

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

Això és, una sola estació pot
transmetre simultàniament un sol

corrent de dades a múltiples
receptors.

Figura 2.5. Adreça de classe C

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

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

Figura 2.6. Adreça de classe D

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

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

Figura 2.7. Adreça de classe E
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2.1.4 Màscara

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

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

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

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

• Representació binària: la màscara és
11111111.11111111.11111111.00000000.

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

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

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

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

Taula 2.1. Taula de veritat de
l’operació AND

A B Resultat

0 0 0

0 1 0

1 0 0

1 1 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En decimal 142.24.0.0.

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

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

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

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

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

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

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

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

2.1.6 Adreces públiques i privades

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

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

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

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

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

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

Figura 2.8. Xarxes privades

Exemple de connexió de xarxes

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

Figura 2.9. Exemple de connexió de xarxes

Cada ordinador, màquina o dispositiu connectat a la xarxa té una adreça física,
que està determinada pel seu adaptador a la xarxa, la targeta de xarxa. Aquesta



Planificació i administració de xarxes 51 Integració d'elements en una xarxa

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

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

Taula 2.2. Configuracions de xarxa dels ordinadors

Host MAC IP Màscara

Xarxa 1

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

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

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

Xarxa 2

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

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

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

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

Xarxa 3

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

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

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

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

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

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

2.1.7 Esgotament de les adreces IPv4

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

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

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

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

Adreça IPv4

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

Format decimal: 33.134.193.3

Format binari: 00100001.10000110.11000001.00000011

Figura 2.10. Adreça IPv4

Adreça IPv6

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

Format binari: 0011111111111110:0001100100000000:0110010101000101:0000000000000011:

:0000001000110000:1111100000000100:0111111010111111:0001001011000010

Figura 2.11. Adreça IPv6

2.1.8 El protocol IPv6

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

Adreces IPv6

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

Adreça IPv6

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

Format binari: 0011111111111110:0001100100000000:0110010101000101:0000000000000011:

:0000001000110000:1111100000000100:0111111010111111:0001001011000010
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Teredo

És un sistema que permet la
transició entre els protocols IPv4

i IPv6.

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

Hi ha tres tipus principals d’adreces IPv6:

• unicast: Distribució a una única destinació.

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

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

El prefix que tindrà sempre és ff00::.

Les adreces especials són les següents:

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

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

Hi ha adreces reservades són les següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Autoconfiguració amb ICMPv6.

• Jumboframes.

• Desaparició de la difusió.

Autoconfiguració amb ICMPv6

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

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

Jumboframes

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

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

Desaparició de la difusió

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

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

Estructura de la IPv6

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

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

• Capçalera de fragmentació: conté informació sobre la fragmentació.

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

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

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

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

1. Capçalera IPv6.

2. Capçalera d’opcions salt-a-salt.

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

4. Capçalera d’encaminament.

5. Capçalera de fragmentació.

6. Capçalera d’autenticació.

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

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

Capçalera IPv6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capçalera d’opcions salt-a-salt

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

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

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

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

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

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

– Dades de l’opció.

Capçalera d’opcions per a la destinació

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capçalera de fragmentació

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

Els camps d’aquesta capçalera són els següents:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ús d’IPv6

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

2.2 ICMP

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

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

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

2.2.1 Missatge ICMP

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

Figura 2.12. Format missatge ICMP

Per tant el missatge ICMP està format pels següents camps:

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

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

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

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

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

Tipus de missatges

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

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

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

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

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

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

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

Aplicacions sobre ICMP

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

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

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

2.3 ARP

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

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

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

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

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

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

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

Exemple ARP

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

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

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

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

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

Gratuitous ARP

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

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

1. arp -a

Ens permet consultar la taula cau.

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

2. arp -s

Ens permet afegir una entrada a la taula arp.

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

3. arp -d

Ens permet eliminar una entrada a la taula ARP.

1 usuari@laptop:~$ arp −d 192.168.0.12

2.4 RARP

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

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

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

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

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

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

Figura 2.14. Obtenció d’adreça IP

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

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

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

2.5 Assignació dinàmica

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

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

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

2.5.1 BOOTP

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

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

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

En detall la seqüència de missatges intercanviats és:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Etapes de DHCP

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

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

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

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

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

Figura 2.15. Assignació d’adreces IP mitjançant DHCP

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

Per tant, els missatges enviats entre si són:

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

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

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

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

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

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

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

Els principals avantatges de l’ús del DHCP són:

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

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

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

Els principals desavantatges són:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aquest cas concret dotar
l’ordinador de la capacitat de

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

adaptador en aquestes targetes
d’expansió.

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

3.1 Configuració adaptadors

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

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

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

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

• Adreça IP

• Màscara de xarxa

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

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

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

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

Windows

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

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

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

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

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

Figura 3.1. Adaptadors de xarxa

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

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

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

Configuració TCP/IP bàsica

Adreça IP 192.168.0.3

Màscara de xarxa 255.255.255.0

Porta d’enllaç 192.168.0.1

Servidor DNS preferit 8.8.8.8

Servidor DNS alternatiu 8.8.4.4

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

Figura 3.3. Configuració de TCP/IP

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

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

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

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

Figura 3.4. Propietats d’El meu PC



Planificació i administració de xarxes 79 Integració d'elements en una xarxa

Figura 3.5. Assignació del grup de treball

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

1 C:\>ipconfig /all
2

3 Configuración IP de Windows
4

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

10

11 Adaptador Ethernet Conexión de área local :
12

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

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

GNU/Linux

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



Planificació i administració de xarxes 80 Integració d'elements en una xarxa

La configuració de
l’adaptador mitjançant

l’arxiu
/etc/network/interfaces

és comuna a la majoria de
les distribucions GNU/Linux

que deriven de Debian.

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

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

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

10 root@laptop:~$ ifup eth0

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

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

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

I l’ordre route segueix la sintaxi següent:

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

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

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

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

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

Amb l’ús de les ordres ifconfig i route podeu comprovar que han estat assignats
correctament els valors:
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1 root@laptop:# ifconfig eth0
2 eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:17:31:c2:52:95
3 inet addr:192.168.0.3 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
4 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
5 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
6 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
7 collisions:0 txqueuelen:1000
8 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
9 Interrupt:27 Base address:0x6000

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

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

10 nameserver 8.8.4.4

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

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

Figura 3.6. Connexions de xarxa
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Figura 3.7. Propietats TCP_IP

3.1.2 Adaptadors sense fil

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

Windows

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

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

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

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

Figura 3.8. Selecció de xarxa sense fil

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

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

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

Figura 3.9. Finestra per afegir la xarxa sense fil

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

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

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

Linux

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

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

1 root@aula:$iwconfig wlan0

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

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

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

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

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

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

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

1 root@laptop:$ifup wlan0

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

Figura 3.11. Selecció de xarxes sense fil

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

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

Ping

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

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

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

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

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

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

Podria ser que no obtinguéssiu resposta, i això indicaria un problema amb el
servidor DNS; si executéssiu ping 213.276.161.13 i funcionés, efectivament
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tindríeu el problema amb el servidor de DNS. L’ordre ping es pot usar en qualsevol
sistema operatiu.

Tracert

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

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

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

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

net (195.2.25.65) 60.166 ms
9 7 * * *

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

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

Netstat

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

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

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

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

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

• -s: mostra estadístiques per protocols.

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

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

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

Nslookup

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

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

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

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

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

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

8 Authoritative answers can be found from:

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

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

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

3.2 Administració de la xarxa

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

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

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

La documentació de xarxa ha d’incloure:

• Taula de configuració de la xarxa.

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

• Diagrama de la topologia de la xarxa.

Taula de configuració de la xarxa

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

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

• Tipus de dispositiu i model.

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

• Nom del dispositiu a la xarxa.

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

• Adreça de la capa d’enllaç (MAC).

• Adreça de la capa de xarxa (IP).

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

Taula 3.2. Taula de configuració de dispositius de xarxa

Nom
commutador,
model, IP
administració

Port Velocitat Dúplex Port Fast Trunk VLAN Connectat

S1, Linksys
SRW248G424,
192.168.10.2/24

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

fa0/1 100 Auto No On 2 Connectat a
PC1

fa0/3 No connectat

fa0/4 No Connectat

Taula 3.3. Taula de configuració de xarxa

Nom
dispositiu/model

Interfície Adreça MAC Adreça IP /
màscara

Protocol/s
encaminament

R1, Cisco 2611
XM

fa0/0 0007.8580.a159 192.168.10.1/24 EIGRP

fa0/1 0007.8580.a160 192.168.11.1/24 EIGRP

s0/0 * —– 10.10.1.1/30 OSPF

s0/1 * —– No connectat

R2, Cisco 2611
XM

fa0/0 0007.8580.a159 192.168.20.1/24 EIGRP

Taula de configuració dels sistemes terminals

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

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

• Nom del dispositiu (propòsit).

• Sistema operatiu i versió.

• Adreça IP.

• Màscara de subxarxa.

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

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

Taula 3.4. Exemple de taula de configuració de sistemes finals

Nom
dispositiu
(funcionalitat)

Sistema
operatiu
(versió)

Adreça IP /
màscara

Adreça IP
passarel·la

Adreça IP
servidor DNS

Adreça IP
servidor WINS

Aplicacions
xarxa

Aplicacions
d’amplada de
banda gran

SRV1 (web/
TFTP)

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

SRV2 (servidor
de fitxers)

LINUX Debian
4.0

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

PC2 (PC usuari
- gerència)

Win XP Pro
SP2192.168.11.10/24

192.168.11.1/24 192.168.11.1/24 HTTP FTP VoIP

PC3 (PC prove-
sinformàtica)

Ubuntu Linux
8.04

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

Diagrama de la topologia de la xarxa

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

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

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

• Tipus d’interfícies i nombre.

• Adreces IP.

• Màscara de subxarxa.

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

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

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

GPL

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

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

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

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

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

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

Eines NMS

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

Figura 3.14. Captura de pantalla de Pandora FMS

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

Analitzadors de xarxa

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



Planificació i administració de xarxes 96 Integració d'elements en una xarxa

Podeu consultar l’aplicació
WireShark a l’apartat

“Adreces d’interès” del
web del mòdul.

Figura 3.15. Captura de pantalla de Wireshark

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

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

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

L’ús d’analitzadors de xarxa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De vegades, la quantitat de hosts de les xarxes locals i el trànsit que aquests generen
fan que el funcionament de les xarxes no sigui òptim a causa de la quantitat de
col·lisions que es produeixen.

Els ponts i els commutadors serveixen per dividir les xarxes locals en segments de
col·lisió més petits, i fan que els segments per separat siguin més eficients que la
xarxa original. Els ponts i els commutadors són dispositius de capa d’enllaç (capa
2 del model OSI), per tant, fan servir la informació a nivell d’enllaç per filtrar el
trànsit dins de la xarxa local (adreces MAC).

Per entendre el funcionament de les xarxes s’han de comprendre els diferents
aspectes dels models i de les capes i els conceptes bàsics de les xarxes. També és
important conèixer les diferents tecnologies a nivell físic i d’enllaç per connectar
els diferents hosts dins d’una xarxa d’àrea local. Però fins ara no heu començat a
treballar en la configuració i administració dels dispositius de connexió de xarxes.
En aquesta unitat començareu per primera vegada a treballar amb dispositius de
xarxes, a configurar-los i a administrar-los.

En l’apartat “Configuració de commutadors” veureu el concepte de domini de
col·lisió i domini de col·lisió broadcast, i quins dispositius es fan servir per dividir-
los. Posteriorment veureu com es configura el commutador: connexió al commu-
tador, modes de funcionament del commutador i configuració de contrasenyes.

En l’apartat “Administració de commutadors”, veureu com es fan les tasques
comunes a qualsevol administrador de xarxa relacionades amb els commutadors.
Aprendreu a treballar amb els fitxers de configuració, la configuració remota
del commutador per mitjà de Telnet i SSH, l’administració de les taules MAC,
l’administració de seguretat dels ports i la configuració del protocol de spanning
tree.

La majoria dels continguts d’aquesta unitat tenen a veure amb la configuració
de commutadors. És més que probable que no disposeu de cap commutador
per estudiar la unitat a casa. Però es poden fer servir simuladors de xarxa per
simular la connexió de diversos dispositius a una xarxa local (hosts, commutadors
i encaminadors) i configurar-los. És recomanable que instal·leu un simulador de
xarxa i aneu provant les diferents ordres que us anem presentant en els materials.
Feu proves amb xarxes dins del simulador i proveu a canviar la configuració dels
commutadors per comprovar com canvia el funcionament de la xarxa.

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

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Administra commutadors establint opcions de configuració per a la seva
integració a la xarxa:

• Connecta commutadors entre si i amb les estacions de treball.

• Interpreta la informació que proporcionen els leds del commutador.

• Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració del
commutador.

• Identifica els fitxers que guarden la configuració del commutador.

• Administra la taula d’adreces MAC del commutador.

• Configura la seguretat del port.

• Actualitza el sistema operatiu del commutador.

• Utilitza les ordres proporcionades pel sistema operatiu del commuta-
dor que permeten fer el seguiment de possibles incidències.

• Comprova l’Spanning Tree Protocol a un commutador.

• Modifica els paràmetres que determinen el procés de selecció del pont
arrel.
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1. Configuració de commutadors

Els ponts i commutadors són dispositius de comunicació de dades que funcionen
a la capa 2 del model de referència OSI. Per aquest motiu, se’ls coneix sovint com
a dispositius d’enllaç de dades.

Els ponts van estar disponibles comercialment al començament de la dècada dels
anys vuitanta. Quan van aparèixer per primera vegada permetien la retransmissió
de trames entre xarxes homogènies. Més endavant el funcionament dels ponts
entre xarxes diferents va estar estandarditzat. Els ponts fan servir les adreces MAC
per reenviar selectivament les trames entre diferents xarxes, dividint els dominis
de col·lisió en dues parts.

Avui en dia, la tecnologia de commutació ha substituït els ponts. Els commutadors
són una millora dels ponts augmentant-ne la capacitat amb la inclusió de més ports,
fins al punt en què era possible tenir un únic host per cada port del commutador.

Els commutadors treballen amb un sistema operatiu propi que permet que els
administradors hi treballin de manera còmoda.

1.1 Segmentació de la xarxa

Tal com mostra la figura 1.1, un domini de col·lisió és un segment físic d’una xarxa
d’ordinadors on hi ha possibilitats que els paquets xoquin, això és, en el cas en què
dos ordinadors transmetin per un mitjà compartit.

Figura 1.1. Cinc dominis de col·lisió

Ethernet funciona bé quan hi ha pocs hosts en la xarxa. En aquest cas el trànsit
que hi ha en la xarxa és reduït, es produeixen poques col·lisions i la velocitat de
funcionament de la xarxa és acceptable.

Segment de xarxa

Un segment de xarxa és
qualsevol mitjà de xarxa
compartit com, per exemple, un
cable i un dispositiu, és a dir, un
commutador o un concentrador.
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Però, quan augmenta la quantitat de hosts que volen enviar trames a la xarxa, també
augmenta la quantitat de col·lisions i el rendiment de la xarxa comença a baixar,
fins al punt de fer-la inoperativa si tenim massa hosts intentant fer enviaments al
mateix temps.

Per aquest motiu va sorgir la necessitat de segmentar les xarxes.

Segmentar significa dividir un domini de col·lisió en dues o més parts, de
manera que trames enviades en diferents segments no col·lisionin entre elles.

Els dispositius que es van dissenyar per segmentar xarxes s’anomenaven ponts.
Els ponts s’encarreguen d’escoltar dels diferents segments i reenvien les trames
que calgui als altres segments. Per fer això analitzen les adreces MAC d’origen i
destinació de la trama.

Els motius per segmentar una xarxa amb un pont són els següents:

• Trànsit. Es pot reduir el trànsit d’una xarxa segmentant-la amb un pont.
En cas que molt del trànsit sigui local, aquest no cal que es propagui a tota
la xarxa (per exemple: diferents departaments es comunicaran més amb les
màquines del mateix departament, aquests paquets no cal que es propaguin
per tots els segments).

• Fiabilitat. Un ordinador avariat que estigui transmetent dades contínua-
ment a la xarxa pot col·lapsar tot el trànsit. Dividint en segments a soles es
veuria afectada una part de la xarxa.

• Connectivitat. Amb un pont es poden connectar xarxes d’estàndards
diferents (per exemple: un segment Ethernet amb un altre anell de testimoni
o token ring).

• Nombre d’ordinadors. Algunes xarxes locals tenen un nombre màxim de
hosts que poden estar connectats. Segmentant la xarxa, aquesta quantitat
màxima de hosts seria per cada segment, i no per tota la xarxa.

• Mida de la xarxa. Es necessita que la xarxa cobreixi una distància més
gran que la mida màxima que permet.

• Seguretat. En una xarxa de difusió o broadcast, qualsevol ordinador pot
accedir a totes les trames que passen per la xarxa. Si es divideix en segments,
només aquest ordinador podrà accedir a les trames que s’enviïn pel seu
segment.

Des del punt de vista dels dispositius que hi ha en una xarxa, cal destacar
que els ponts, els commutadors i els encaminadors segmenten dominis de
col·lisió.
Els concentradors presenten un únic domini de col·lisió, és a dir, en cas
que dos equips provoquin una col·lisió en un segment associat a un port del
concentrador, tots els altres dispositius es veuen afectats (encara que estiguin
connectats a diferents ports).
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Tal com es veu en la figura 1.2, un domini de col·lisió broadcast (també anomenat
domini de difusió) està constituït per tots els dispositius que estan connectats en
una xarxa d’àrea local i que reben difusions de trames de dades enviades d’una
màquina a totes les altres (trames broadcast). A grans trets, podem dir que un
domini de col·lisió broadcast és un grup de dispositius de la xarxa que envien i
reben missatges broadcast entre ells.

Figura 1.2. Tres dominis de col·lisió broadcast

1.2 Ponts

Els dominis de col·lisió en una xarxa queden definits pels diferents dispositius que
es fan servir per interconnectar els diferents segments de xarxa.

Els dispositius de capa 1 del model OSI (amplificadors i repetidors) no divideixen
els dominis de col·lisió. Tot i que els dispositius no estan connectats físicament
al mateix segment de cable, sí que estan connectats lògicament. Penseu que un
amplificador i un repetidor retransmeten les trames per tots els segments on són
connectats, per tant, les trames dels hosts col·lisionaran si aquests estan connectats
a segments diferents per aquests dispositius de capa 1, com es pot veure en la figura
1.3.

Els dispositius de capa 1 estenen els segments de cable Ethernet, però no
divideixen els segments de col·lisió.

Figura 1.3. Xarxa amb repetidor

Els repetidors no divideixen segments de col·lisió.
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Els concentradors es comporten de la mateixa manera. Centralitzen en un
dispositiu la connexió de diferents segments de xarxa, però aquests estan tots
connectats entre ells. Una trama enviada a un dels ports del concentrador es
retransmet a la resta, com es pot veure en la figura 1.4.

Figura 1.4. Funcionament d’un concentrador

El concentradors no divideixen segments de col·lisió.

Els dispositius de capa 2 (ponts i commutadors) i capa 3 (encaminadors) sí que
divideixen els dominis de col·lisió. Aquesta divisió es coneix com a segmentació,
ja que si instal·leu un d’aquest dispositius enmig d’una xarxa, n’esteu dividint el
domini de col·lisió en dos de més petits, com es pot veure en la figura 1.5.

Figura 1.5. Els ponts, els commutadors i els encaminadors divideixen els dominis de
col·lisió.

Aquests dominis de col·lisió més petits tenen menys hosts i menys trànsit que el
domini de col·lisió original. Com menys hosts, menys probabilitats que dos hosts
facin un enviament alhora i, per tant, també menys probabilitats que es produeixin
les col·lisions.
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1.2.1 Funcionament dels ponts transparents

Ethernet és un mitjà compartit, això vol dir que únicament pot enviar un host alho-
ra. A mesura que s’afegeixen més nodes a un domini de col·lisió, la probabilitat de
col·lisió en el mitjà físic augmenta. Quan es produeix una col·lisió, tots els hosts
que hi han participat han de retransmetre les trames, ja que aquestes han quedat
irreconeixibles, i la xarxa ha perdut amplada de banda útil en retransmissions.

Una solució és segmentar un segment de xarxa gran en dominis de col·lisió més
petits. Aquests dominis amb menys hosts tindran menys probabilitats de col·lisió
i, per tant, s’aprofitarà millor l’amplada de banda de la xarxa. Els ponts són
els dispositius que es van dissenyar per a aquest propòsit, per dividir dominis de
col·lisió.

Els primers ponts s’anomenaven ponts transparents (en anglès, transparent
bridges), ja que el seu funcionament era totalment transparent per als hosts de la
xarxa on estaven connectats. Els ponts es podien fer servir sense haver de fer cap
tipus de modificació o configuració en els hosts o en el protocol de xarxa utilitzat.
Aquest nom (ponts transparents) encara es fa servir amb freqüència per referir-se
als ponts.

Els ponts treballen a nivell 2 del model OSI, com es pot veure en la figura 1.6.

Figura 1.6. Els ponts en el model OSI

Quan un pont s’engega, aprèn la localització dels hosts analitzant l’adreça MAC
d’origen de les trames a les quals està connectat directament per mitjà dels
seus ports. En tot moment el pont funciona en mode promiscu, escoltant totes
les trames que s’envien per tots els segments de xarxa als quals està connectat
(independentment de l’adreça de destinació de la trama).
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Propagació per inundació

En la propagació per inundació,
un dispositiu de xarxa propaga

una trama o paquet de dades per
totes les interfícies que té,

excepte la que ha rebut la trama
o paquet. D’aquesta manera
propaga la trama per tota la

xarxa. En la qual, si hi ha bucles,
hi pot haver un problema de

trames que donen voltes
indefinidament per la xarxa.

Figura 1.7. Funcionament d’un pont transparent

Mireu per exemple la figura 1.7. Si el pont rep per la interfície Eth0 una trama
amb adreça MAC d’origen A, el pont arriba a la conclusió que el host A es pot
trobar a partir del segment que està connectat a aquesta interfície, en aquest cas
la LAN A accessible per Eth0. En realitat, el host A pot ser en el segment al qual
està connectat la interfície Eth0 (LAN A), o podria ser en un altre segment al qual
s’accedeix des d’aquest segment. Per exemple, en la LAN A hi podria haver un
altre pont que connectés amb una altra LAN on podria ser el host.

A partir d’aquest procés en què el pont veu on es troben els hosts a partir de les
adreces MAC d’origen de les trames, el pont construeix una taula (el que es coneix
com a procés d’aprenentatge) com la que es pot veure aen la taula 1.1.

Taula 1.1. MAC del pont

Adreça del host Interfície del pont

A Eth0

B Eth0

C Eth0

D Eth1

E Eth1

F Eth1

La taula MAC conté la relació d’interfície i adreça MAC dels hosts

Aquesta taula es coneix com a taula MAC del pont.

El pont fa servir aquesta taula per saber si les trames que escolta per les seves
interfícies han de passar a l’altre segment de xarxa. Quan el pont rep una trama
per qualsevol de les seves interfícies, consulta l’adreça MAC de destinació en la
taula MAC.
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Poden passar dues coses:

• Que l’adreça MAC de destinació no es trobi en la taula MAC: en aquest cas
el pont no sap on és el host de destinació. Per assegurar-se que la trama
arriba al seu destinatari el pont reenvia la trama per totes les interfícies a
les quals està connectat excepte per on ha arribat. Això es coneix com a
propagació per inundació.

• Que l’adreça MAC es trobi en la taula MAC. Aquí el funcionament del pont
depèn d’on sigui l’adreça de destinació en la taula MAC. De nou ens podem
trobar amb dos casos diferents:

– L’adreça MAC de destinació es troba en la mateixa interfície per la
qual ha arribat la trama al pont. En aquest cas, tant el host destinatari
com l’emissor es troben en el mateix segment de xarxa. No cal
retransmetre aquesta trama, per tant, el pont no fa res.

– L’adreça MAC de destinació es troba en la taula MAC en una interfície
diferent de la interfície per la qual ha arribat aquesta trama al pont. En
aquest cas, el pont retransmet la trama per la interfície on es troba el
host de destinació.

Les trames broadcast i multicast es propaguen sempre per totes les interfícies del
port, excepte per on ha arribat la trama (per inundació). Les trames broadcast han
d’arribar a tota la xarxa, per tant, és normal que es retransmetin així. La gestió
dels grups multicast es fa en capes superiors del model OSI (capa de xarxa), per
tant, a nivell d’enllaç (que és on treballen els ponts) no es tracten.

El ponts segmenten dominis de col·lisió i filtren el trànsit analitzant les
adreces MAC de les trames.
Els ponts no segmenten els dominis de col·lisió broadcast.

Exemple de funcionament del pont

Imaginem els equips del cas de la xarxa que es mostra en la figura 1.7. Tant els
hosts com el pont s’acaben d’engegar, per tant, la taula d’adreces MAC està buida.
El host A envia una trama al host B. Aquesta trama es propagarà per tot el segment
de col·lisió 1 arribant a B, C i la interfície Eth0 del pont. Cadascun dels dispositius
farà el següent:

• Host B. la targeta de xarxa de B comprova l’adreça MAC de destinació de
la trama que està escoltant i com coincideix amb la pròpia, copia la trama
en memòria i l’envia a la capa de xarxa.

• Host C. La targeta de xarxa de C comprova l’adreça MAC de destinació de
la trama que està escoltant i, com que no coincideix amb la l’adreça MAC
de la seva targeta, la descarta.
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• Pont. Hem dit que els ports del pont funcionen en mode promiscu, per
tant, tracten totes les trames que escolten del mitjà, independentment de si
l’adreça MAC de destinació és la seva o no. El pont fa dues coses:

– Comprova si l’adreça MAC de destinació (B) es troba en la taula MAC.
Com que no és així (al començament la taula MAC és buida), propaga
la trama per inundació (transmet la trama per totes les interfícies
excepte per on ha arribat, en aquesta la propaga a Eth1, on tots els
ordinadors la descartaran).

– Inclou el host A en la taula MAC. Com que la trama procedent de A hi
ha arribat per la interfície Eth0, pot deduir que per arribar a A haurà
de transmetre les trames per aquesta interfície.

El contingut de la taula MAC després d’aquest enviament el podeu veure en la
taula 1.2.

Taula 1.2. Taula MAC del pont

Adreça del host Interfície del pont

A Eth0

Taula MAC després de l’enviament d’A cap a B

A continuació el host F envia una trama dirigida cap a A. Aquesta trama es propaga
pel segment de col·lisió 2 i arriba als hosts D i E i a la interfície Eth1 del pont. Els
hosts D i E descarten la trama, ja que no es dirigeix a ells (comproven que l’adreça
MAC de destinació no correspon a la pròpia). La interfície Eth1 del pont accepta
la trama, ja que funciona en mode promiscu i fa dues coses:

• Comprovar si l’adreça MAC de destinació es troba en la taula d’adreces
MAC del pont. En aquest cas sí és així, i envia la trama per la interfície que
li indica la taula (Eth0).

• Fitxar l’emissor. Introdueix F en la taula MAC.

La taula 1.3 mostra el contingut de la taula MAC després d’aquest enviament.

Taula 1.3. Taula MAC del pont

Adreça del host Interfície del pont

A Eth0

F Eth1

Taula MAC després de l’enviament de F cap a A

Vegem a continuació un tercer enviament, en aquest cas de D cap a F. De nou, la
trama es propaga per tot el domini de col·lisió B i arriba a E, F i el pont. Cadascun
dels dispositius farà el següent:

• Host F. La targeta de xarxa de F comprova l’adreça MAC de destinació de
la trama que està escoltant i com coincideix amb la pròpia, copia la trama
en memòria i l’envia a la capa de xarxa.
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• Host E. La targeta de xarxa de E comprova l’adreça MAC de destinació de
la trama que està escoltant i, com que no coincideix amb la l’adreça MAC
de la seva targeta, la descarta.

• Pont. El pont fa dues coses:

– Comprova si l’adreça MAC de destinació (F) es troba en la taula MAC.
En aquest cas sí que s’hi troba. A més a més, l’adreça MAC de
destinació (F) la té enregistrada en la taula que es troba en la mateixa
interfície (Eth1) per la qual li ha arribat la trama. El pont entén
(encertadament) que si F es troba per Eth1 i la trama li ha arribat des
d’Eth1, aquesta trama ja li haurà arribat a F i, per tant, no la propaga
a l’altre port.

– Inclou el host D en la taula MAC.

La taula 1.4 mostra el contingut de la taula MAC després d’aquest enviament.

Taula 1.4. Taula MAC del pont

Adreça del host Interfície del pont

A Eth0

F Eth1

D Eth1

Taula MAC després de l’enviament de D cap a F

En resum, quan rep una trama, el pont:

• Comprova l’adreça MAC d’origen i fitxa l’emissor en la taula MAC amb la
interfície per la qual ha arribat la trama.

• Comprova l’adreça MAC de destinació i:

– Si no es troba en la taula MAC, propaga la trama per inundació.

– Si la troba per la mateixa interfície per la qual ha arribat la trama, no
propaga la trama, ja que aquesta ja haurà arribat a la destinació.

– Si la troba per una interfície diferent, propaga la trama per la interfície
on es troba la destinació.

És en els casos en què el pont troba l’adreça MAC de destinació en la mateixa
interfície per on li arriba la trama (i, per tant, no la propaga) on el pont fa la seva
funció de filtratge de trànsit entre els diferents segments de col·lisió.

Per adaptar-se als canvis de la xarxa (per exemple, un ordinador es desconnecta i
es torna a connectar en un altre segment de la xarxa), les entrades en la taula MAC
tenen un temps de caducitat. Passat un temps sense que l’adreça no hagi enviat
cap trama a la xarxa, s’esborra de la taula.

El ponts transparents aïllen el trànsit entre els diferents segments, per tant,
redueixen el trànsit total de la xarxa. Aquest filtratge es produeix quan els dos
host que es comuniquen es troben en el mateix segment. En aquest cas, el trànsit
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Interfície o port?

A efectes pràctics es fa servir
indistintament la paraula port o

interfície per referir-se a les
diferents interfícies físiques dels

dispositius de xarxa.

Full-duplex

Una comunicació full-duplex és
aquella en què la informació es

pot enviar en els dos sentits
simultàniament. Un exemple de
comunicació full-duplex seria la

comunicació per mitjà de
telèfons.

no es propaga pels ponts a la resta de segments, la qual cosa redueix les col·lisions
i fa que s’aprofiti millor l’amplada de banda. Quant es millorarà el rendiment de la
xarxa depèn de la quantitat de trànsit hi hagi entre els diferents segments de xarxa
i la quantitat de trànsit broadcast i multicast.

1.3 Commutadors

Avui en dia, la tecnologia de commutació (i els dispositius que la fan servir:
els commutadors) s’ha establert com a substitut dels ponts. Els commutadors
dominen l’espai que abans ocupaven els ponts en el disseny de xarxes anteriors.

Els commutadors tenen un rendiment superior al dels ponts, una quantitat més alta
de ports, un cost per port inferior i una gran flexibilitat a l’hora de configurar-los.
Tot això ha contribuït al fet que els commutadors hagin substituït pràcticament per
complet els ponts de les xarxes.

1.3.1 Característiques dels commutadors

En general, els ponts únicament tenen dos ports i divideixen un domini de col·lisió
en dues parts. Un commutador de xarxa d’àrea local (LAN switch en anglès) és
un dispositiu que funciona de manera semblant a un pont, però té més ports. Això
permet segmentar una xarxa, no ja en dues parts, sinó en múltiples (fins al punt
de poder tenir un únic host per cada port). La quantitat superior de ports també
incrementa l’amplada de banda disponible per als hosts.

La tendència cap a un nombre inferior d’usuaris per segment es coneix com a
microsegmentació. La microsegmentació permet la creació de segments privats o
dedicats, és a dir, un usuari per segment.

Les xarxes locals basades en commutadors es coneixen com a xarxes locals
commutades (en anglès, switches LAN).

Així doncs, un commutador és bàsicament un pont multiport, i pot tenir dotzenes
de ports. En lloc de crear únicament dos dominis de col·lisió, com feien els ponts,
cada port del commutador constitueix un domini de col·lisió. En un commutador
amb deu ports amb un host connectat a cada port, hi ha deu dominis de col·lisió,
un per cada port i host. Cada un d’aquest dominis de col·lisió és un mitjà compartit
(el cable) amb únicament dos dispositius, que volen enviar (el host i el propi
commutador).

En aquest cas, les targetes de xarxa del host i el port del commutador es poden
configurar per funcionar en mode full-duplex. Quan es fa servir cablejat de parell
trenat, un parell serveix per enviar el senyal del commutador al host, i l’altre per a
la comunicació entre el host i el commutador. Aquests senyals es poden transmetre
de manera simultània i es poden produir comunicacions en totes dues direccions
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al mateix temps (full-duplex). Treballant en mode full-duplex no hi ha col·lisions
en el mitjà, ja que les comunicacions van per parells diferents. Desapareixent
les col·lisions es diu que desapareix el domini de col·lisió, i l’amplada de banda
(teòrica) de la connexió es duplica.

Cada host rep accés instantani a l’amplada de banda completa i no ha de competir
per l’amplada de banda disponible amb altres hosts.

Cada port defineix un domini de col·lisió i es pot connectar a aquest o bé a un
host, o bé a un altre dispositiu de connexió de xarxes (com un altre commutador,
un concentrador, etc.), com es pot veure en la figura 1.8.

El commutador continua tenint una taula d’adreces MAC amb la relació MAC-port
per saber per on ha d’enviar les trames. A continuació podeu veure un exemple
de la taula MAC d’un commutador.

Figura 1.8. Un commutador amb quatre ports fx6

1 Commutador_aula#show mac−address−table
2 Mac Address Table
3 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4

5 Vlan Mac Address Type Ports
6 −−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−
7

8 1 0001.424e.d7ae DYNAMIC Fa0/4
9 1 000a.4178.63ce DYNAMIC Fa0/6

10 1 0030.f27d.4bb5 DYNAMIC Fa0/3
11 1 00d0.ba4b.1b8c DYNAMIC Fa0/5
12 3 0030.f298.31c4 DYNAMIC Fa0/2

Entre les especificacions d’un commutador hi ha la memòria que té i la quantitat
d’adreces MAC que pot emmagatzemar. Si la quantitat de hosts de la xarxa és
superior a la quantitat d’adreces MAC que pot emmagatzemar el commutador,
aquest esborrarà algunes adreces de la taula per desar-ne d’altres. Això provocarà
un trànsit afegit a la xarxa, ja que les trames dels hosts que s’han esborrat de la
taula es retransmetran per inundació, la qual cosa afectarà el rendiment de la xarxa.

En la secció “Annexos”
del web teniu un recurs
que exemplifica de
manera interactiva el
funcionament d’un
commutador.
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CSMA/CD

CSMA/CD (accés múltiple amb
escolta de portadora i detecció
de col·lisió, de l’anglès carrier

sense multiple access with
collision detection) és un mode

d’accés al mitjà que es fa servir a
Ethernet. Està basat en consultar

l’estat del mitjà físic abans de
transmetre. Mentre està

transmetent, es fa una
comprovació del mitjà per

verificar que no es produeixen
col·lisions.

En el cas de xarxes Ethernet, l’ús de commutadors aporta una millora addicional
al rendiment de la xarxa. Ethernet fa servir CSMA/CD com a protocol d’accés
al mitjà. Amb CSMA/CD l’eficiència de la xarxa disminueix a mesura que
augmentem el nombre de hosts en el domini de col·lisió. Per això, dividint una
xarxa en diferents segments amb un commutador també en millorem el rendiment
en tenir una quantitat de hosts inferior.

Els commutadors, com els ponts, divideixen dominis de col·lisió. Les decisions
que prenen estan basades en les adreces MAC de les trames que s’envien per la
xarxa. Aquestes adreces corresponen a la capa 2 del model OSI o no afecten
l’adreçament lògic de xarxa (capa 3). Així, els ponts i els commutadors divideixen
els dominis de col·lisió, però no tenen efectes sobre els dominis de col·lisió
broadcast. Les trames broadcast són retransmeses per tots els ports, pels ponts i
pels commutadors, com es pot veure en la figura 1.9.

Figura 1.9. Xarxa commutada

Els commutadors no divideixen dominis de col·lisió broadcast

Encara que els ponts i els commutadors redueixen els dominis de col·lisió, tots
els hosts connectats als commutadors pertanyen al mateix domini de col·lisió
broadcast. El encaminadors es poden fer servir per dividir dominis de col·lisió
broadcast, ja que per defecte no retransmeten el trànsit broadcast. Creant
diferents dominis de col·lisió broadcast amb un encaminador, es redueix el trànsit
broadcast en la xarxa, i augmenta la disponibilitat d’amplada de banda per a les
comunicacions unicast.

Per tant, no importa quants ponts i commutadors tenim en la xarxa, tota formarà
part del mateix domini de col·lisió broadcast. Per dividir dominis de col·lisió
broadcast s’han d’afegir a la xarxa dispositius de xarxa (capa 3 del model
OSI) com els encaminadors (routers, en anglès). En el mateix cas, afegint un
encaminador s’hauria dividit el domini de col·lisió broadcast de la xarxa, com es
pot veure en la figura 1.10.
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Els ponts i els commutadors divideixen dominis de col·lisió, però no
dominis de col·lisió broadcast.
Els encaminadors divideixen dominis de col·lisió i dominis de col·lisió
broadcast.

Figura 1.10. Xarxa amb encaminador

Els encaminadors divideixen dominis de col·lisió

1.3.2 Formes de commutació

Els commutadors poden commutar les trames entre els diferents ports seguint dues
filosofies diferents:

• emmagatzematge i reenviament (en anglès, store & forward)

• travessant el commutador (en anglés, cut-through).

Els commutadors bàsicament funcionen com ponts multiport. Abans de re-
transmetre una trama fan una comprovació d’errors, recalculant el CRC (Cyclic
redundancy check, codi de redundància cíclica) i comparant-lo amb el CRC
emmagatzemat en la trama. Si en la comprovació d’errors és troben errades la
trama es descarta; si els CRC coincideixen, la trama s’analitza per veure l’adreça
MAC de destinació i poder-la reenviar pel port corresponent.

Per poder fer aquest procés de comprovació d’errors, el commutador s’ha d’esperar
a rebre la trama sencera. Aquesta forma de funcionament dels commutadors es
coneix com a emmagatzematge i reenviament.

El fet d’haver d’esperar a tenir la trama sencera introdueix un retard important en
seva la propagació (moltes vegades superior al mateix procés de commutació). A
més a més, si la trama ha de passar per més d’un commutador, aquest retard es
multiplica pel nombre de commutadors, ja que la comprovació s’ha de fer en cada
un. Si no s’hagués de fer la comprovació d’errors, el temps de commutació es
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reduiria molt, ja que el commutador podria començar a retransmetre els primers
bits de la trama a partir del moment d’haver rebut l’adreça MAC de destinació de
la trama (no cal que el commutador esperi a rebre tota la trama sencera abans de
començar la seva retransmissió). En aquest cas el commutador copia en el buffer
únicament la informació suficient de la trama per poder llegir l’adreça MAC de
destinació i així determinar a quin port s’han de reenviar les dades. L’adreça MAC
de destinació es troba en els primers 6 bytes de la trama després del preàmbul.

Aquest mode de funcionament del commutador es coneix com a funcionament
travessant el commutador. El problema del mètode de funcionament de travessar
el commutador, és que en no fer la comprovació d’errors, les trames incorrectes
són reenviades pels commutadors fins que arriben a la destinació. Els hosts
de destinació d’aquestes trames sí que fan la comprovació d’errors i descarten
les trames (per tant, no hi ha perill que errades siguin rebudes pels hosts). En
qualsevol cas, encara hi ha un problema, ja que es retransmet trànsit inútil amb
dades errònies per la xarxa, omplint amplada de banda innecessàriament.

Per solucionar aquest problema, els commutadors que funcionen en mode traves-
sant el commutador segueixen fent la comprovació de CRC, però després que la
trama s’hagi commutat. Si el commutador detecta un errada no pot descartar la
trama, ja que aquesta ja ha estat enviada pel port de destinació. Si se supera un
llindar d’errades definit per l’administrador, el commutador posa aquest port “sota
sospita” perquè està produint moltes errades i canvia el mode de funcionament a
emmagatzematge i reenviament. Això té sentit, ja que un port amb molts errors
té més possibilitats de seguir produint errades (per tenir un cable en condicions
dolentes o una targeta de xarxa errònia en una estació).

Si passada una estona el port torna a tenir un índex d’errades per sota del llindar
definit, es torna a funcionar amb el mètode de travessar el commutador.

També hi ha dues alternatives de la commutació pel mètode de travessar el
commutador:

• Commutació per enviament ràpid. Ofereix les retransmissions més
ràpides. Fa la retransmissió immediatament després d’haver llegit l’adreça
de destinació. Si la trama té errades, aquesta es retransmet igual, ja que no
fa comprovació d’errors.

• Commutació lliure de fragments. En aquesta forma de commutació,
el commutador emmagatzema els primers 64 bytes de la trama i fa una
comprovació abans de reenviar-la. El motiu d’emmagatzemar únicament
els primers 64 bytes és que la majoria de les errades i col·lisions de la xarxa
es produeixen en aquests primers 64 bytes. Es podria dir que aquesta forma
de funcionament està a mig camí entre emmagatzematge i reenviament i
commutació per travessar el commutador.
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1.3.3 Commutació simètrica i asimètrica

La commutació es pot classificar en simètrica o asimètrica depenent de la manera
d’assignar l’amplada de banda als ports dels commutadors.

La commutació simètrica dóna la mateixa amplada de banda a tots els ports d’un
commutador. Per exemple, tots els ports del commutador poden treballar a 100
Mbps.

La commutació asimètrica proporciona diferents amplades de banda als diferents
ports del commutador. Per exemple, uns ports poden funcionar a 100 Mbps i
altres a 1.000 Mbps, com es pot veure en la figura 1.11. Això permet donar més
amplada de banda als ports on sabem que tindrem més trànsit. Per exemple, es
podria donar aquesta amplada de banda superior per la connexió amb un servidor
o per la connexió de tots els hosts a un altre segment de xarxa, i evitar així colls
d’ampolla en el funcionament de la xarxa. El fet que els ports puguin funcionar
a diferents velocitats implica que el commutador ha de tenir buffers de memòria
(memòria intermèdia) per emmagatzemar les trames que s’han de retransmetre.
Per exemple, si s’envien trames d’un port que funciona a 100 Mpbs a un altre que
funciona a 10 Mbps, el commutador ha de emmagatzemar les trames, ja que la
velocitat amb què es reben les trames és deu vegades superior a la velocitat amb
què es transmeten les trames de sortida.

Figura 1.11. Commutador amb assignació d’amplada de banda asimètrica

S’assigna més amplada de banda al port que connecta el servidor.

En l’actualitat la majoria dels commutadors són asimètrics, ja que ofereixen una
funcionalitat més flexible.

1.4 Configuració del commutador

Els elements de connexió de xarxes (com commutadors i encaminadors) són peces
de maquinari molt semblants a ordinadors personals. Tenen uns components
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Cisco Systems

Cisco Systems és una de les
empreses d’Internetworking més
importants en l’actualitat. El seu
nom és el sobrenom de la ciutat

de San Francisco als Estats Units,
a prop de la qual hi ha l’empresa,

a l’anomenat Silicon Valley.

interns encarregats de fer els càlculs, encaminar o commutar i una sèrie de ports
(també denominats interfícies) per comunicar-se amb l’exterior. Per facilitar el
funcionament del maquinari (de la mateixa manera que passa amb els ordinadors
personals) sobre aquest dispositiu s’executa un sistema operatiu.

En el cas dels dispositius Cisco, el sistema operatiu que corre sobre l’equipament
és el Cisco IOS (internetwork operating system). Aquest sistema operatiu funciona
en la majoria de dispositius Cisco (independentment del tipus d’equipament,
commutadors, encaminadors, punts d’accés sense fil, etc.).

Per norma general, s’accedeix al sistema operatiu per mitjà d’una interfície de
línia d’ordres o CLI (en anglès, command line interface). Depenent del tipus de
dispositiu on estigui funcionant el Cisco IOS i la seva versió donarà accés a un
tipus d’opcions i funcions o a d’altres.

Internament, un commutador consta dels elements següents:

• Memòria RAM (random access memory, memòria d’accés aleatori). És
on emmagatzemen les dades temporals del commutador. 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 s’hi treballa.

• Memòria NVRAM (non volatile RAM, RAM no volàtil). Aquesta memòria
emmagatzema la còpia dels arxius de configuració i inici del commutador.
El contingut d’aquesta memòria no s’esborra si hi ha un tall del subminis-
trament elèctric.

• Memòria flaix. És la ROM esborrable i reconfigurable que conté la imatge
i el microcodi del sistema operatiu. No cal oblidar que un commutador és
un ordinador i com a tal necessita un sistema operatiu per funcionar.

• ROM (read only memory, memòria només de lectura). 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 les
trames cap a les diferents xarxes.

El IOS està emmagatzemat dins del dispositiu com un fitxer dins de la memòria
flaix. Aquesta memòria és no volàtil (el seu contingut no s’esborra cada vegada
que s’apaga el dispositiu). Es poden descarregar versions més noves del sistema
operatiu simplement descarregant el fitxer amb la nova versió del sistema i
carregant aquest fitxer en el dispositiu.

Els dispositius de connexió de xarxes (commutadors i encaminadors) no tenen cap
pantalla per interactuar i tampoc no tenen una sortida per connectar un monitor,
per tant, com hi podem treballar?

La manera d’administrar un commutador o encaminador és establint una connexió
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des d’un ordinador. Hi ha tres maneres de connectar un dispositiu de xarxa, cada
una associada a un port diferent, com es pot veure en la figura 1.12.

Figura 1.12. Ports d’un encaminador

• consola

• Telnet o SSH

• port aux

1.4.1 Connexió per consola

Aquest mètode fa servir el port de consola que es troba a la part posterior del
dispositiu de xarxa. Aquest port es comunica a través d’una connexió sèrie de
baixa velocitat per connectar el port de consola del dispositiu de xarxa al port
sèrie (port COM) de l’ordinador. Per connectar-se a través de la consola caldrà un
programa de comunicació pel port sèrie de l’ordinador com minicom en sistemes
GNU/Linux o hyperterminal en sistemes MS Windows.

Per connectar-se amb el dispositiu amb cable de consola cal tenir accés físic a ell,
ja que haurem de connectar un cable directament des del port sèrie de l’ordinador
al port de consola del dispositiu.

Si el sistema operatiu que utilitzeu és un Windows, l’aplicació per realitzar aquesta
connexió serà l’hyperterminal (figura 1.13). A partir de la versió XP el mateix
sistema operatiu ja incorpora aquesta aplicació, per la qual cosa si treballeu amb
una versió anterior us haureu de baixar una aplicació similar des d’Internet.

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 1.14) amb el qual s’ha
fet la connexió entre el commutador i la vostra màquina.
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Figura 1.13. Hyperterminal

Figura 1.14. Elecció del port

Un cop seleccionat correctament el port al qual teniu el commutador connectat, cal
configurar el programa 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.

La pantalla que veieu en la figura 1.15 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.
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Figura 1.15. Configuració de l’Hyperterminal

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 1.16), 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.

Logo Linux

Figura 1.16. Gtkterm

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 1.17.
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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.

Figura 1.17. Configuració de l’aplicació gtkerm

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.

Abans d’arrencar el commutador per la seva configuració s’ha de confirmar el
següent:

• Tots els cables de xarxa estan correctament endollats.

• El PC està connectat al port de consola del commutador. Per això heu de fer
servir un cable de consola RJ-45 a DB-9 (port serial de l’ordinador).

• L’aplicació d’emulació de terminal, com hyperterminal, està funcionant i
està configurada correctament.

A continuació s’ha d’endollar a la corrent elèctrica el commutador. Molts dels
commutadors no tenen botó per apagar, per tant s’engegaran en aquest moment.

Quan s’engega el commutador s’inicia la prova POST. Durant aquesta prova, els
leds del commutador poden parpellejar mentre es fan les proves. Finalment, el led
LED SYST del commutador indicarà si ha passat la prova:

• Verd: parpelleja ràpidament en color verd si el POST ha sigut correcte.

• Taronja: vol dir que el commutador no ha passat el POST. En aquest cas
es veurà un informe per la consola.
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1.4.2 Connexió per Telnet i SSH

A diferència de la connexió de consola, la connexió per mitjà de Telnet i SSH
(secure shell, intèrpret d’ordres segura) permet obrir una sessió de la CLI de
manera remota als encaminadors. Per poder-se connectar amb el dispositiu de
xarxa aquest ha de tenir actius els serveis de xarxa (com a mínim tenir configurada
l’adreça IP d’una de les seves interfícies).

El Cisco IOS té un client i un servidor Telnet que serveixen per fer connexions
remotes i permetre que altres dispositius es connectin a ell. Amb una d’aquestes
connexions, es podria fer la configuració del dispositiu de xarxa. Per motius de
seguretat s’ha de configurar una contrasenya per a la connexió remota per mitjà de
Telnet.

També es pot fer servir SSH per fer connexions amb el dispositiu de xarxa. SSH
és un protocol d’accés remot a dispositius per xarxa (com Telnet), però fa servir
tècniques de xifratge en les comunicacions de manera que les dades, quan estan
en trànsit d’un dispositiu i l’altre, per la xarxa, no són llegibles per tercers.

De manera general, és millor fer servir SSH en lloc de Telnet quan estigui
disponible per a més seguretat.

1.4.3 Connexió per port auxiliar

Es pot fer una connexió remota al dispositiu per mitjà d’una connexió telefònica
mitjançant un mòdem connectat al port auxiliar del dispositiu. A diferència de la
connexió per mitjà de Telnet i SSH, aquesta forma de connexió no requereix que
estigui activada cap connexió de xarxa del dispositiu per funcionar.

També es pot fer servir el port aux de manera local en lloc del port de consola,
amb una connexió directa amb l’ordinador (que executi un programa d’emulació
de terminal). Per exemple, si tenim problemes amb el port de consola, o si no
coneixem alguns dels paràmetres del port de consola, podem fer servir aquesta
connexió.

1.5 Treball amb el Cisco IOS

Una vegada heu accedit al sistema operatiu hi podeu treballar. El que veureu
serà un pantalla semblant a la que es veu a continuació, amb el sistema esperant
l’entrada d’ordres.
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En la secció “Annexos” del
web teniu un manual d’ús

del simulador de xarxes
Packet Tracer. Aquest

simulador és el que heu
d’utilitzar per fer les

activitats proposades.

prompt

Es diu prompt el caràcter o sèrie
de caràcters que es mostren en

una línia d’ordres per indicar que
està a l’espera d’ordres.

1 Cisco Internetwork Operating System Software
2 IOS (tm) C2950 Software (C2950−I6Q4L2−M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE

(fc1)
3 Copyright (c) 1986−2005 by cisco Systems, Inc.
4 Compiled Wed 18−May−05 22:31 by jharirba
5

6 Cisco WS−C2950T−24 (RC32300) processor (revision C0) with 21039K bytes of
memory.

7 Processor board ID FHK0610Z0WC
8 Running Standard Image
9 24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)

10 2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s)
11

12 63488K bytes of flash−simulated non−volatile configuration memory.
13 Base ethernet MAC Address: 0090.210C.4366
14 Motherboard assembly number: 73−5781−09
15 Power supply part number: 34−0965−01
16 Motherboard serial number: FOC061004SZ
17 Power supply serial number: DAB0609127D
18 Model revision number: C0
19 Motherboard revision number: A0
20 Model number: WS−C2950T−24
21 System serial number: FHK0610Z0WC
22

23 Cisco Internetwork Operating System Software
24 IOS (tm) C2950 Software (C2950−I6Q4L2−M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE

(fc1)
25 Copyright (c) 1986−2005 by cisco Systems, Inc.
26 Compiled Wed 18−May−05 22:31 by jharirba
27

28 Press RETURN to get started!

El sistema Cisco IOS està dissenyat com un sistema operatiu que té diferents
modes de treball, des de cada mode es pot accedir a certes opcions i funcions
del sistema operatiu.

Els diferents modes del IOS són:

• mode usuari

• mode d’execució privilegiat

• mode de configuració global

• altres modes de configuració específics (configuració d’interfícies, etc.)

1.5.1 Mode usuari

El mode d’usuari és el primer al qual s’accedeix quan s’entra en la CLI del
dispositiu Cisco. Aquest mode permet executar una sèrie limitada d’ordres
bàsiques. La majoria d’aquestes ordres serveixen per visualitzar configuracions
o estats del dispositiu, però no per modificar-les. No es permet canviar la
configuració del dispositiu des del mode d’usuari.

Per defecte no cal cap contrasenya per accedir al dispositiu en mode usuari, encara
que es pot configurar. Per saber que estem treballant en mode usuari, la CLI ens
mostra el prompt amb el símbol >, per exemple:
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1 Switch>

1.5.2 Mode d’execució privilegiat

El mode d’execució privilegiat permet la configuració i administració del disposi-
tiu. Per entrar en el mode privilegiat s’ha de fer servir l’ordre enable. Per saber
que estem treballant en mode d’execució privilegiat, la CLI ens mostra el prompt
amb el símbol #, per exemple:

1 Switch#

Per sortir del mode privilegiat i tornar al mode d’execució d’usuari es fa servir
l’ordre disable. Podeu veure aquí el procés d’entrada i sortida del mode d’execució
privilegiat des del mode d’execució d’usuari.

1 Switch>enable
2 Switch#exit
3

4

5 Switch con0 is now available
6

7 Press RETURN to get started.
8

9

10

11 Switch>

Es pot configurar una contrasenya per accedir al mode d’execució privilegiat.
Per entrar en la resta de modes d’execució, s’ha de fer des del mode d’execució
privilegiat.

1.5.3 Mode de configuració global

Des del mode de configuració global es pot accedir a les opcions de l’IOS per
configurar gran part del commutador. I també es pot accedir a altres modes de
configuració com, per exemple, el mode de configuració d’interfície.

En aquesta secció de codi es pot veure com s’accedeix al mode de configuració
global des del mode d’usuari i com se’n surt.

1 Switch>
2 Switch>enable
3 Switch#configure terminal
4 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
5 Switch(config)#exit
6 Switch#
7 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
8

9 Switch#
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1.5.4 Mode de configuració d’interfície

A banda del mode de configuració global, hi ha altres modes de configuració
per configurar seccions concretes del commutador. El mode de configuració
d’interfície és un d’aquests modes. Aquest mode permet configurar totes les
característiques i opcions de cadascuna de les interfícies (ports) del commutador.
S’accedeix al mode de configuració d’interfície des del mode de configuració
global, especificant quina és la interfície que es vol configurar. Per exemple, per
accedir a la configuració del port FastEthernet 0/1:

1 Switch(config)#interface FastEthernet 0/1
2 Switch(config−if)#

Fixeu-vos en tots els exemples com el prompt va canviant de manera que ens
indica en quin mode de configuració del sistema operatiu ens trobem.

En la figura 1.18 podeu veure un esquema de com es passa entre els diferents
modes d’execució del Cisco IOS.

Figura 1.18. Modes d’execució IOS

1.6 Ajuda del Cisco IOS

El sistema operatiu del Cisco ofereix una sèrie d’ajudes a l’hora de treballar-hi que
faciliten la feina de l’administrador.

En primer lloc, hi ha ajuda contextual depenent de l’estat en què us trobeu. En
qualsevol moment del treball podeu inserir el caràcter ?, que us mostrarà les
diferents ordres o opcions de l’ordre actual. Aquí en podeu veure un exemple.

1 Switch(config−if)#?
2 cdp Global CDP configuration subcommands
3 channel−group Etherchannel/port bundling configuration
4 channel−protocol Select the channel protocol (LACP, PAgP)
5 description Interface specific description
6 duplex Configure duplex operation.
7 exit Exit from interface configuration mode
8 mac−address Manually set interface MAC address
9 mls mls interface commands

10 no Negate a command or set its defaults
11 shutdown Shutdown the selected interface
12 spanning−tree Spanning Tree Subsystem
13 speed Configure speed operation.
14 storm−control storm configuration
15 switchport Set switching mode characteristics
16 tx−ring−limit Configure PA level transmit ring limit
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En un moment donat, cridant l’ajuda contextual amb ? us diu les possibles ordres
que teniu disponibles. Una vegada comenceu a escriure una ordre, si torneu a
introduir ? us dirà les diferents opcions de l’ordre. Per exemple:

1 Switch(config−if)#switchport ?
2 access Set access mode characteristics of the interface
3 mode Set trunking mode of the interface
4 native Set trunking native characteristics when interface is in
5 trunking mode
6 nonegotiate Device will not engage in negotiation protocol on this
7 interface
8 port−security Security related command
9 priority Set appliance 802.1p priority

10 trunk Set trunking characteristics of the interface
11 voice Voice appliance attributes
12 Switch(config−if)#switchport

També es pot fer servir el signe d’interrogació una vegada heu començat a escriure
una ordre; per exemple, si escriviu c? us mostrarà les ordres que comencen per la
lletra c.

1 Switch#c?
2 clear clock configure connect copy
3 Switch#c

1.6.1 Accés ràpid i ordres abreviades

Com els sistemes operatius dels ordinadors personals, el Cisco IOS també disposa
d’ordres d’accés ràpid a ordres anteriors. A més a més proporciona formes
abreviades de les ordres (cosa no disponible en la majoria dels sistemes operatius):

• Tabulador. La tecla de tabulació completarà les ordres incompletes. Així si
escriviu en el mode d’usuari “ena” i premeu la tecla de tabulació us acabarà
d’escriure l’ordre enable. Us completarà l’ordre únicament quant hi hagi
una única ordre a la qual podeu fer referència. Per exemple, si en lloc de “en”,
escriviu únicament “e” i premeu el tabulador, veureu que no us completa
l’ordre, perquè hi ha dues possibles ordres que comencen per e (enable i
exit).

• Tecles de fletxes de dalt i baix. En l’IOS es guarda un historial de les
últimes ordres introduïdes. Amb les tecles de dalt i baix podeu accedir a les
ordres de l’historial.

• Control + C. Permet interrompre l’entrada d’una ordre i sortir del mode de
configuració.

• Ordres abreviades. Les ordres es poden abreviar en la quantitat mínima de
caràcters que les identifiquen en una selecció única. Per exemple, des del
mode d’execució privilegiat hi ha l’ordre configure terminal. Introduint
únicament “conf t” s’executarà la mateixa ordre, ja que no hi ha cap ordre
que comenci per conf excepte configure i no hi ha cap opció de configure
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que comenci per la lletra t excepte terminal. L’ordre con t no funcionaria,
ja que sí que existeixen dues ordres que comencen per con (configure i
connect).

1.6.2 Verificació de la sintaxi

En cas d’introduir una ordre de manera incorrecta (o amb una opció incorrecta),
l’IOS mostrarà un comentari que descriu l’errada. Per exemple:

1 Switch(config−if)#switchport mode access ip
2 ^
3 % Invalid input detected at ’^’ marker.

Hi ha tres tipus diferents de missatges d’error:

• Ambiguous command: ordre ambigua, quan amb els caràcters que hem
introduït d’una ordre no es pot saber sense ambigüitat a quina correspon.

• Incorrect command: ordre incorrecta, quan l’ordre introduïda no corres-
pon a cap ordre de l’IOS.

• Incomplete comand: ordre incompleta, quan no heu especificat totes les
opcions necessàries per a l’ordre.

1.7 Configuració del commutador

El commutador té diferents opcions de configuració i administració. Per obtenir
totes les opcions possibles heu de treballar des dels diferents modes d’execució
del commutador, és a dir:

• Mode d’usuari: per veure l’estat del commutador.

• Mode d’execució privilegiat: per configurar i administrar el commutador.

• Mode de configuració global: per configurar i administrar altres opcions
del commutador.

• Mode de configuració d’interfície: per configurar els ports del commuta-
dor.

1.7.1 Mostrar l’estat del commutador

Des del mode d’execució d’usuari podeu veure l’estat actual del commutador.
L’ordre per veure l’estat del commutador és show, i les diferents opcions que té
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les podeu trobar en l’ajuda contextual de l’IOS introduint el caràcter ? després de
l’ordre show:

1 Switch>show ?
2 arp Arp table
3 cdp CDP information
4 clock Display the system clock
5 dtp DTP information
6 etherchannel EtherChannel information
7 flash: display information about flash: file system
8 history Display the session command history
9 interfaces Interface status and configuration

10 ip IP information
11 mac−address−table MAC forwarding table
12 mls Show MultiLayer Switching information
13 privilege Show current privilege level
14 sessions Information about Telnet connections
15 tcp Status of TCP connections
16 terminal Display terminal configuration parameters
17 users Display information about terminal lines
18 version System hardware and software status
19 vlan VTP VLAN status
20 vtp VTP information

Aquesta és l’explicació de les ordres més importants:

• arp: mostra la taula ARP.

• clock: mostra el rellotge del sistema.

• flash: mostra el contingut de la memòria flaix.

• history: mostra l’historial d’ordres del sistema.

• interfaces: mostra l’estat i la configuració de les interfícies. El resultat serà
semblant al que es veu en la porció de codi següent.

1 Switch>show interfaces
2 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up (connected)
3 Hardware is Lance, address is 0010.115d.ab01 (bia 0010.115d.ab01)
4 BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
5 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
6 Encapsulation ARPA, loopback not set
7 Keepalive set (10 sec)
8 Full−duplex, 100Mb/s
9 input flow−control is off, output flow−control is off

10 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
11 Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
12 Last clearing of "show interface" counters never
13 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
14 Queueing strategy: fifo
15 Output queue :0/40 (size/max)
16 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
17 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
18 956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
19 Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
20 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
21 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
22 0 input packets with dribble condition detected
23 2357 packets output, 263570 bytes, 0 underruns

L’ordre ens mostra molta informació de la interfície, entre d’altres:

ARP

El protocol ARP (de l’anglès
address resolution protocol,
protocol de resolució d’adreces)
és un protocol que permet
obtenir l’adreça MAC d’un host
a partir de la seva adreça IP.
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• si la interfície està activa o no

• l’adreça MAC de la interfície

• l’amplada de banda

• les estadístiques d’ús de la interfície

• si la interfície està configurada com a full-duplex o half-duplex.

Es pot comprovar la configuració i l’estat d’una interfície en concret afegint el
nom de la interfície com a paràmetre opcional. Per exemple, per veure l’estat de
la interfície FastEthernet 0/1:

1 Switch> show interface FastEthernet 0/1

• ip interface: es pot veure la configuració IP i l’estat de les interfícies.

• version: dóna informació sobre el maquinari del commutador i la versió del
sistema operatiu.

• vlan: mostra la configuració de les xarxes locals virtuals (virtual LAN).

• mac-address-table: mostra la taula d’adreces MAC del commutador. Per
exemple:

1 Switch>show mac−address−table
2 Mac Address Table
3 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4

5 Vlan Mac Address Type Ports
6 −−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−
7

8 1 0060.2f98.0b6a DYNAMIC Fa0/1
9 1 012a.eff7.ac5d STATIC Fa0/2

10 Switch>

Tenim quatre columnes en la taula MAC:

• Vlan: vlan a què pertany el port.

• Mac address: adreça MAC del host.

• Type: pot tenir dos valors,

– Dynamic. Aquesta és una adreça MAC que el commutador ha après
analitzant les adreces MAC d’origen de les trames.

– Static. És una adreça MAC que ha introduït manualment l’administra-
dor amb l’ordre mac-address-table static del mode de configuració
global.

• Ports: port del commutador al qual està associada aquesta MAC.
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1.7.2 Ordres del mode d’execució privilegiat

Des del mode d’execució privilegiat podeu accedir a les ordres següents:

• configure terminal. Entra en el mode de configuració global.

• copy origen destinació. Serveix per copiar un fitxer en un altre. Si mireu
les opcions de l’ordre amb el caràcter ?:

– flash. Per copiar a/des la memòria flaix

– ftp. Per copiar al/del servei d’FTP del sistema

– running-config. Per copiar al/del fitxer de configuració en execució

– startup-config. Per copiar al/del fitxer de configuració d’arrencada

– tftp. Per copiar al/del servei de trivial FTP del sistema

Un exemple d’ordre seria:

1 copy running−config startup−config

Per copiar la configuració en execució al fitxer de configuració d’arrencada.

Si voleu podeu tenir diferents fitxers de configuració emmagatzemats en el sistema,
només els heu de copiar amb diferents noms en la memòria flaix. Podeu veure un
exemple de com es fa en la porció de codi següent:

1 Switch#copy running−config flash:
2 Destination filename [running−config]? conf−commutador_central−sense_vlan.dat
3 Building configuration...
4 [OK]
5 Switch#

• delete flash. Serveix per esborrar un fitxer de la memòria. Us demanarà el
nom del fitxer a esborrar i la confirmació que el voleu esborrar.

• dir. Mostra una llista dels fitxers en el sistema de fitxers que es troba en la
memòria flaix. Per exemple:

1 Switch#dir
2 Directory of flash:/
3

4 1 −rw− 3058048 <no date> c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA4.bin
5 2 −rw− 1178 <no date> conf−commutador_central−sense_vlan.

dat
6

7 64016384 bytes total (60957158 bytes free)
8 Switch#

• disable. Permet sortir al mode d’execució d’usuari.

• exit. Surt de la CLI.
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• reload. Reinicia el commutador. Es torna a arrencar el commutador, es
carrega de nou el Cisco IOS i es torna a aplicar el fitxer de configuració
startup-config.

• show. Permet veure l’estat i la configuració del commutador. En aquest
cas, com que estem en el mode d’execució privilegiat podem visualitzar
més coses que des del mode d’execució d’usuari.

– access-lists. Mostra les llistes de control d’accés del commutador.

– arp. Mostra la taula ARP del commutador.

– mac-address-table. Mostra informació sobre el contingut de la taula
d’adreces MAC del commutador.

– port-security. Mostra informació sobre la seguretat dels ports del
commutador.

– running-config. Mostra el contingut del fitxer de configuració en
execució del commutador (el fitxer running-config). Aquest és un
exemple de fitxer de configuració:

1 commutador_central#show running−config
2 Building configuration...
3

4 Current configuration : 1273 bytes
5 !
6 version 12.1
7 no service timestamps log datetime msec
8 no service timestamps debug datetime msec
9 no service password−encryption

10 !
11 hostname commutador_central
12 !
13 enable secret 5 $1$mERr$/Q/mbs3O9oHsKR7rNG4e81
14 enable password contrasenya1234
15 !
16 !
17 !
18 interface FastEthernet0/1
19 switchport access vlan 2
20 switchport mode access
21 duplex full
22 speed 100
23 !
24 interface FastEthernet0/2
25 switchport access vlan 3
26 switchport mode access
27 duplex half
28 speed 100
29 !
30 interface FastEthernet0/3
31 switchport mode trunk
32 !
33 interface FastEthernet0/4
34 !
35 interface FastEthernet0/5
36 !
37 interface FastEthernet0/6
38 !
39 interface FastEthernet0/7
40 !
41 interface FastEthernet0/8
42 !
43 interface FastEthernet0/9
44 !
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45 interface FastEthernet0/10
46 !
47 interface FastEthernet0/11
48 !
49 interface FastEthernet0/12
50 !
51 interface FastEthernet0/13
52 !
53 interface FastEthernet0/14
54 !
55 interface FastEthernet0/15
56 !
57 interface FastEthernet0/16
58 !
59 interface GigabitEthernet1/1
60 !
61 interface GigabitEthernet1/2
62 !
63 interface Vlan1
64 no ip address
65 shutdown
66 !
67 !
68 line con 0
69 !
70 line vty 0 4
71 login
72 line vty 5 15
73 login
74 !
75 !
76 end

• spanning-tree. Mostra informació sobre el protocol STP (spanning tree
protocol).

• startup-config. Mostra el contingut del fitxer de configuració d’arrencada
del commutador (el fitxer startup-config). L’estructura del fitxer de configu-
ració d’arrencada és semblant a la del fitxer de configuració en execució.

• vlan. Mostra informació sobre les VLAN (virtual local area network, o
xarxa d’àrea local virtual) configurades en el commutador.

• vtp. Mostra la informació sobre el protocol VTP (VLAN trunking protocol,
o protocol d’enllaços troncals VLAN).

• vlan. Serveix per configurar les xarxes d’àrea local virtuals en el commuta-
dor.

1.7.3 Ordres del mode de configuració global

Per entrar en el mode de configuració global heu d’introduir l’ordre:

1 Switch#configure terminal

des del mode d’execució privilegiat. Fixeu-vos que el prompt del CLI canvia a:
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1 Switch(config)#

Des del mode de configuració global es poden fer canvis sobre el funcionament del
commutador. Des del mode de configuració global es pot entrar en altres modes
de configuració específics (mode de configuració d’interfície, de línia, etc.).

Aquestes són algunes de les ordres més importants del mode de configuració
global:

• access-list. Gestiona les llistes de control d’accés del commutador.

• banner motd caràcter_sortida. Defineix un missatge motd (message of the
day, missatge del dia) de benvinguda del commutador. Aquest missatge es
mostra quan entrem per primera vegada en el commutador. Per exemple, en
la porció de codi següent podeu veure com es defineix un missatge estàndard
d’entrada al dispositiu. Juntament amb l’ordre especifiquem quin caràcter
farem servir per indicar que s’acaba el missatge del dia, en aquest cas es fa
servir el caràcter $.

1 commutador_central(config)#banner motd ?
2 LINE c banner−text c, where ’c’ is a delimiting character
3 commutador_central(config)#banner motd $
4 Enter TEXT message. End with the character ’$’.
5 Commutador central. No feu modificacions si no esteu autoritzats.
6 Demaneu la contrassenya al vostre administrador.
7 $
8

9 commutador_central(config)#

• hostname nom_dispositiu. Aquesta ordre serveix per canviar el nom del
dispositiu. Aquest és el nom que es mostra en el prompt del CLI. Canviar el
nom als dispositius és important, ja que penseu que els dispositius es poden
configurar de manera remota amb sessions de Telnet. Un administrador
podria ser en un ordinador amb sessions obertes amb diferents commutadors
i encaminadors, els quals (si no se’n canvien els noms) tindran tots prompts
idèntics. Aquí podeu veure un exemple de canvi de nom i com es modifica
la línia del prompt.

1 commutador_central(config)#hostname Switch
2 Switch(config)#hostname commutador_aula
3 commutador_aula(config)#

Escolliu els noms dels dispositius de xarxa adequadament de manera que siguin
prou descriptius de la seva funció o localització. Noms com commutador1,
commutador2, etc. no donen cap pista de quin dispositiu és. En canvi, noms
com commutador_aules o encaminador_adsl poden indicar a l’administrador de
quin dispositiu es tracta. Hi ha certes regles que s’han de complir quan escollim
un nom per a un dispositiu:
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• Ha de començar amb una lletra.

• En el nom únicament es poden fer servir lletres, dígits i guions.

• Ha d’acabar amb una lletra o un dígit.

• No pot tenir espais en blanc.

• La longitud màxima del nom és de seixanta-tres caràcters.

• Cal respectar l’ús de majúscules i minúscules.

Per anular els efectes de l’ordre hostname, es pot escriure l’ordre:

1 commutador_central(config)#no hostname
2 Switch(config)#

per tornar al nom per defecte.

En la CLI hi ha moltes ordres que es poden desfer negant-les amb no ordre.

• interface nom_interficie. Serveix per entrar en el mode de configuració de
la interfície. Per exemple, per configurar el primer port FastEthernet del
commutador escriuríem en la CLI:

1 Switch(config)#interface FastEthernet 0/1

Podeu consultar el nom de les diferent interfícies del dispositiu amb:

1 Switch(config)#show interfaces

1.7.4 Configuració de contrasenyes

La configuració de contrasenyes és la millor manera d’evitar accessos no desitjats
als dispositius de la xarxa. Els dispositius han de tenir configurades contrasenyes
a nivell local per evitar l’accés no autoritzat. També és important mantenir una
bona política de seguretat i limitació física en l’accés als dispositius de xarxa,
col·locant-los en sales o armaris tancats amb clau.

L’IOS permet tenir diferents contrasenyes per a diferents nivells jeràrquics de
seguretat al dispositiu. Les contrasenyes més importants són:

• Contrasenya de consola. Limita l’accés al dispositiu des de la connexió de
consola.

• Enable password. Limita l’accés al mode d’execució privilegiat.
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Quan escriviu la
contrasenya a l’inici de

sessió no es mostren els
caràcters per seguretat.

• Contrasenya secreta d’enable. També limita l’accés al mode d’execució
privilegiat, però en aquest cas la contrasenya està encriptada.

• Contrasenya VTY. Limita l’accés mitjançant connexions Telnet.

És important escollir correctament les contrasenyes que es posaran en els disposi-
tius de xarxa. No s’han d’escollir contrasenyes massa senzilles o fàcils d’esbrinar.
També és un bon costum tenir claus d’autenticació diferents per als diferents
nivells d’accés dels dispositius.

Com a norma general una contrasenya hauria de tenir almenys vuit caràcters
i contenir caràcters en majúscula, minúscula i caràcters numèrics.

Contrasenya de consola

Per canviar la contrasenya de consola s’han d’introduir les ordres següents des del
mode de configuració global:

1 Switch(config)#line console 0
2 Switch(config−line)#password Contrasenya
3 Switch(config−line)# login

La primera ordre s’utilitza per començar la configuració de la primera línia de
consola (en molts casos aquesta és l’única línia de consola del dispositiu). La
segona ordre permet posar una contrasenya en la línia de consola. I la tercera
ordre serveix per configurar el dispositiu perquè demani l’autenticació quan inicia
la sessió.

Si sortiu de la CLI amb l’ordre exit (potser l’heu d’introduir més d’una vegada)
o reinicieu el commutador amb l’ordre reload, veureu que us demanarà la
contrasenya quan intenteu accedir a la CLI.

Contrasenyes del mode d’execució privilegiat

Aquestes contrasenyes serveixen per limitar l’accés no autoritzat al mode d’exe-
cució privilegiat, per això també se les coneix com a contrasenyes enable (enable
és l’ordre que es fa servir per accedir al mode d’execució privilegiat des del mode
d’execució d’usuari).

Hi ha dues contrasenyes per restringir l’accés al mode d’execució privilegiat:
enable password i enable secret.

La diferència entre elles és que enable secret encripta la contrasenya, mentre
que enable password no. Per aquest motiu és preferible fer servir enable
password quan sigui possible (en alguns dispositius antics no està disponible
enable password).

Les ordres per configurar la contrasenya d’entrada al mode d’execució privilegiat
són:
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1 Switch(config)#enable password contrasenya
2 Switch(config)#enable secret contrasenya

És interessant veure el contingut de la memòria d’execució (running-config) per
adonar-se que una de les contrasenyes és visible, mentre que l’altra està encriptada.

1 Current configuration : 1111 bytes
2 !
3 version 12.1
4 no service timestamps log datetime msec
5 no service timestamps debug datetime msec
6 no service password−encryption
7 !
8 hostname Switch
9 !

10 enable secret 5 $1$mERr$DSTbrxCVds2AqV1lvsySz0
11 enable password contrasenya
12 !
13 [...]

Una vegada establerta la contrasenya d’accés al mode d’execució privilegiat,
podeu comprovar que us demana la contrasenya després de fer servir l’ordre
enable.

Encriptació de contrasenyes
Podem configurar que les contrasenyes estiguin encriptades en els fitxers de
configuració, tant si són contrasenyes secret com password. Per fer-ho hi ha
l’ordre service password-encryption del mode de configuració global, que dóna
un servei d’encriptació de les contrasenyes no encriptades. Una vegada executades,
les contrasenyes es mostren encriptades en els fitxers de configuració.

Restablir la contrasenya enable

Què passa si l’administrador no recorda la contrasenya d’entrada al dispositiu?
Els commutadors disposen d’un mètode per restablir les contrasenyes. Per fer-lo
servir hem de tenir accés físic al commutador (no es pot fer de manera remota).

A continuació veurem el procés de recuperació per a un commutador de la sèrie
2950. S’han de seguir els passos següents:

• Connectar un PC al port de consola del commutador i executar una emulació
de terminal (amb hyperterminal o minicom) amb les dades següents:

– bauds: 9.600

– bits de dades: 8

– paritat: cap

– bits d’aturada: 1

– control de flux: XON/XOFF

• Desconnectar el commutador del corrent elèctric.

Perquè la configuració de
contrasenyes es mantingui
després de reiniciar el
dispositiu, s’ha de fer una
còpia de la configuració en
el fitxer d’arrencada.

Recuperació de
contrasenyes

El procés de restablir
contrasenyes no és exactament el
mateix per a tots els dispositius.
Per veure una descripció dels
diferents modes de recuperació
de contrasenyes podeu visitar
aquesta pàgina web:

http:
//www.cisco.com/en/
US/products/sw/
iosswrel/ps1831/
products_tech_
note09186a00801746e6.
shtml
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Assegureu-vos que
introduïu el caràcter de dos

punts (:) després de la
paraula flaix.

• Connectar el commutador al corrent elèctric de nou. S’ha de prémer el botó
Mode, que és en la part esquerra del frontal del commutador (el podeu veure
en la figura 1.19), mentre es torna a endollar el commutador al corrent.

Figura 1.19. Botó Mode del commutador

• S’ha de deixar anar el botó Mode cinc segons després que el LED d’estat
(STAT) s’apagui. Quan deixem anar el botó Mode el LED SYST parpelleja
en taronja.

• Això mostrarà el prompt

1 switch:

• Inicialitzem el sistema d’arxius flaix amb flash_init:

1 switch: flash_init
2 Initializing Flash...
3 flashfs[0]: 143 files, 4 directories
4 flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories
5 flashfs[0]: Total bytes: 3612672
6 flashfs[0]: Bytes used: 2729472
7 flashfs[0]: Bytes available: 883200
8 flashfs[0]: flashfs fsck took 86 seconds
9 ....done Initializing Flash.

10 Boot Sector Filesystem (bs:) installed, fsid: 3
11 Parameter Block Filesystem (pb:) installed, fsid: 4
12 switch:

• Carreguem els fitxers d’ajuda amb load_helper.

• Mirem el contingut de la flaix amb dir flash:.

1 Switch#dir flash:
2 Directory of flash:/
3

4 1 −rwx 3058048 <no date> c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA4.bin
5 2 −rwx 616 <no date> vlan.dat
6 3 −rwx 5825 <no date> config.text
7

8 64016384 bytes total (60956603 bytes free)
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• Canviem el fitxer de configuració per config.text.old rename
flash:config.text flash:config.text.old.

• Reiniciem el commutador amb l’ordre boot:

1 switch: boot
2 Loading "flash:c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA4.bin

"...###############################
3 ################################################################################

4 ######################################################################
5 File "flash:c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA4.bin" uncompressed and installed, entry

po
6 int: 0x3000
7 executing...

• Ens demanarà si volem fer servir el diàleg de configuració, escollim l’opció
No.

1 −−− System Configuration Dialog −−−
2 At any point you may enter a question mark ’?’ for help.
3 Use ctrl−c to abort configuration dialog at any prompt.
4 Default settings are in square brackets ’[]’.
5 Continue with configuration dialog? [yes/no]: n
6

7 !−−− Type "n" for no.
8

9 Press RETURN to get started.
10

11 !−−− Press Return or Enter.
12

13 Switch>

• Entrem en el mode d’execució privilegiat i tornem a anomenar el fitxer de
configuració amb el seu nom original:

1 Switch>enable
2 Switch#rename flash:config.text.old flash:config.text
3 Destination filename [config.text]

• Posem el fitxer de configuració com a configuració en execució amb copy
flash:config.text running-config.

1 Switch#copy flash: running−config
2 Source filename []? config.text
3 Destination filename [running−config]?
4

5 1117 bytes copied in 0.416 secs (2685 bytes/sec)
6 Switch#

• Ara ja podem restablir les contrasenyes que vulguem i, després, desar la
configuració:
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1 Switch# configure terminal
2 Switch(config)#enable secret contrasenya_secret
3 Switch(config)#enable password contrasenya_password
4 Switch(config)#line vty 0 4
5 Switch(config−line)#password contrasenya_vty
6 Switch(config−line)#login
7 Switch#copy running−config startup−config

• Finalment reiniciem el commutador amb reload.

1.7.5 Configuració d’interfícies

Per accedir al mode de configuració d’interfícies s’ha d’introduir des del mode de
configuració global l’ordre interface nom_de_la_interfície:

1 Switch(config)#interface FastEthernet 0/1
2 Switch(config−if)#

Fixeu-vos com canvia la línia del prompt.

Des del mode de configuració d’interfície podeu executar (entre d’altres) les ordres
següents:

• description o descripció: serveix per donar un text identificatiu a la
interfície. És semblant a l’ordre hostname, però en aquest cas el nom
l’assignem a un port i no al dispositiu sencer. La descripció de la interfície
es pot veure en la que es mostra amb show interfaces, per exemple:

1 commutador_aula(config−if)#description Connexio amb encaminador
2 commutador_aula(config−if)#exit
3 commutador_aula(config)#exit
4 commutador_aula#
5 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
6

7 commutador_aula#show interfaces FastEthernet 0/1
8 FastEthernet0/1 is down, line protocol is down (disabled)
9 Hardware is Lance, address is 0010.115d.ab01 (bia 0010.115d.ab01)

10 Description: Connexio amb encaminador
11 BW 100000 Kbit, DLY 1000 usec,
12 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
13 Encapsulation ARPA, loopback not set
14 Keepalive set (10 sec)
15 Full−duplex, 100Mb/s
16 input flow−control is off, output flow−control is off
17 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
18 Last input 00:00:08, output 00:00:05, output hang never
19 Last clearing of "show interface" counters never
20 Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
21 Queueing strategy: fifo
22 Output queue :0/40 (size/max)
23 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
24 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
25 956 packets input, 193351 bytes, 0 no buffer
26 Received 956 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
27 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
28 0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input
29 0 input packets with dribble condition detected
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Fixeu-vos que la descripció de la interfície es troba en la tercera línia que es mostra
amb l’ordre show interfaces.

• duplex {full | half | auto}: permet configurar la interfície perquè funcioni
en mode full-duplex, half-duplex o en mode automàtic.

• mac-address o adreça MAC: permet indicar manualment l’adreça MAC
de la interfície.

• shutdown: deshabilita la interfície. Es pot tornar a habilitar amb no
shutdown.

• speed: permet configurar la velocitat del port. Algunes interfícies poden
treballar a diferents velocitats. Per exemple, la majoria de ports FastEthernet
permeten treballar tant a 10 Mbps com a 100 Mbps. També teniu l’opció
de configurar la interfície per configurar la velocitat de treball de manera
automàtica. En aquest cas, el port del commutador i el del dispositiu que hi
està connectat escullen la velocitat de funcionament del port mitjançant un
procés que es coneix com a autonegociació. A continuació podeu veure un
exemple de les diferents velocitats que es poden especificar per la interfície
Gigabit Ethernet.

1 commutador_aula(config)#interface GigabitEthernet 1/1
2 commutador_aula(config−if)#speed ?
3 10 Force 10 Mbps operation
4 100 Force 100 Mbps operation
5 1000 Force 1000 Mbps operation
6 auto Enable AUTO speed configuration
7

8 commutador_aula(config−if)#speed
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2. Administració de commutadors

Els commutadors són dispositius que poden funcionar de manera Plug-and-Play,
es connecten en una xarxa i comencen a funcionar sense cap tipus de configuració.
L’administrador de la xarxa, però, pot fer diverses tasques de configuració i
administració per millorar el funcionament del commutador. Administrar les
taules MAC, els fitxers de configuració i actualitzar la versió del sistema operatiu
són tasques comunes dels administradors.

Actualment, la seguretat a les xarxes també s’ha convertit en un objectiu prioritari.
Un administrador ha de configurar els commutadors per intentar protegir-los
contra atacs d’usuaris malintencionats.

2.1 Seqüència d’arrencada del commutador

Quan s’engega un commutador el primer que es fa és carregar el programari del
carregador d’arrencada. Aquest carregador és un petit programa que es troba
emmagatzemat en la ROM del commutador i s’executa quan aquest s’engega.

El carregador d’arrencada fa les funcions següents:

• S’encarrega de la inicialització a baix nivell de la CPU. Inicialitza els
registres de la CPU que controlen on està assignada la memòria física, la
quantitat de memòria i la seva velocitat.

• Du a terme el procés POST d’autodiagnòstic pel subsistema de la CPU. Fa
una comprovació de la memòria de la CPU.

• Inicialitza el sistema d’arxius flaix en la targeta del sistema.

• Carrega una imatge predeterminada del programari del sistema operatiu
en la memòria i engega el commutador. En primer lloc, el carregador
d’arrencada intentarà trobar la imatge de l’IOS de Cisco en el commutador
cercant primer en un directori que té el mateix nom que l’arxiu imatge. Si
no l’hi troba, cercarà en cada subdirectori abans de continuar la cerca en el
directori original.

A continuació el sistema operatiu s’encarrega d’inicialitzar les interfícies (els
ports) consultant els fitxers de configuració del sistema operatiu. Aquest fitxers
de configuració es troben en la memòria flaix.

Plug-n-Play

Es diu que un dispositiu és
Plug-and-Play quan es pot
connectar a un ordinador sense
haver de configurar res.
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Configuració IP?

La configuració de capa 3 del
model OSI no sempre és

necessària. És imprescindible si
voleu configurar el commutador

remotament per mitjà d’una
connexió Telnet o SSH, o si
voleu fer servir un servidor

TFTP. En un altre cas, no
necessitareu configurar l’adreça

IP d’un commutador.

2.1.1 Inicialització d’emergència

El carregador d’arrencada també proporciona un mètode d’arrencada del com-
mutador en cas que el sistema operatiu no es pugui utilitzar. El carregador
d’arrencada permet arrencar el dispositiu amb línia d’ordres per poder fer canvis
en els fitxers emmagatzemats en la memòria flaix abans de carregar el sistema
operatiu. Des d’aquesta línia d’ordres es pot restablir una contrasenya, tornar a
instal·lar una imatge del sistema operatiu o formatar el sistema d’arxius flaix.

2.2 Configuració de la interfície d’administració

Tot i que els commutadors són dispositius de xarxa que corresponen a la capa 2
del model OSI (capa d’enllaç), alguns dels commutadors permeten dur a terme
una configuració TCP/IP d’aquests. El motiu principal és que configurant el
commutador a nivell de xarxa (capa 3 del model OSI) podem fer connexions
remotes amb aquest per mitjà de Telnet i SSH.

Per configurar el commutador s’ha de proveir de l’adreça IP, la màscara de xarxa
i un encaminador per defecte. L’adreça IP s’assigna a una interfície virtual
anomenada LAN virtual (VLAN). Posteriorment s’assignarà aquesta LAN virtual
a un o més ports del commutador.

Per defecte, l’administració del commutador es fa mitjançant la primera LAN
virtual (VLAN1), encara que se’n pot fer servir qualsevol altra per configurar-lo.

2.2.1 Configurar la interfície d’administració

Per configurar l’adreça IP i la màscara de xarxa de la LAN virtual heu d’entrar en el
mode de configuració d’interfície, en aquest cas de la VLAN que voleu configurar.
L’ordre per configurar l’adreça IP i la màscara és ip address adreça IP màscara
de xarxa.

Una vegada heu configurat l’adreça IP i la màscara, s’ha d’activar la interfície amb
l’ordre no shutdown.

Aquí teniu un exemple de tots els passos per fer-ho:

1 Switch>enable
2 Switch#configure terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4

5 Switch(config)#interface vlan 10
6 Switch(config−if)#ip address 192.168.0.155 255.255.255.0
7 Switch(config−if)#no shutdown
8 Switch(config−if)#end
9 Switch#

10 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
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A continuació s’ha d’assignar un port perquè treballi des d’aquesta VLAN. Heu
d’entrar al mode de configuració de la interfície que voleu configurar i fer servir
l’ordre switchport ,que serveix per configurar les característiques de commutació
d’un port. Aquestes són les opcions més importants de l’ordre switchport:

• access: canvia les característiques del mode d’accés de la interfície.

• mode: estableix el mode de funcionament troncal de la interfície.

Les diferents opcions del mode troncal són:

• access: estableix el mode a accés.

• trunk: estableix el mode a troncal.

• dynamic: estableix el mode troncal dinàmicament a model troncal o
d’accés.

• native: estableix les característiques natives quan la interfície treballa en
mode troncal.

• nonegotiate: serveix per dir que la interfície no farà servir el protocol
d’autonegociació del port.

• port-security: ordres relatives a la seguretat del port.

• trunk: estableix el funcionament troncal del port.

Hem de configurar el port per funcionar amb mode d’accés i donar-hi accés a
la LAN virtual que hem configurat. En aquest cas configurarem la interfície
FastEthernet 0/20 del commutador:

1 Switch#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Switch(config)#interface FastEthernet 0/20
4 Switch(config−if)#switchport mode access
5 Switch(config−if)#switchport access vlan 10
6

7 %LINK−5−CHANGED: Interface Vlan10, changed state to up
8 % Access VLAN does not exist. Creating vlan 10
9 Switch(config−if)#exit

10 Switch(config)#

Podeu comprovar l’estat de la interfície fent servir l’ordre show ip interface, que
mostrarà la configuració de les VLAN.

1 Switch#show ip interface
2 Vlan1 is administratively down, line protocol is down
3 Internet protocol processing disabled
4 Vlan10 is up, line protocol is up
5 Internet address is 172.17.99.11/24
6 Broadcast address is 255.255.255.255
7 Address determined by setup command
8 MTU is 1500 bytes
9 Helper address is not set

10 Directed broadcast forwarding is disabled
11 Outgoing access list is not set
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Gateway

Gateway és un terme en desús
per referir-se als encaminadors.
En alguns sistemes i programes

s’ha fet la traducció literal ‘porta
d’enllaç’, però també està en
desús. En aquests materials

farem servir la paraula
encaminador o la seva versió

anglesa router.

12 Inbound access list is not set
13 Proxy ARP is enabled
14 Local Proxy ARP is disabled
15 Security level is default
16 Split horizon is enabled
17 ICMP redirects are always sent
18 ICMP unreachables are always sent
19 ICMP mask replies are never sent
20 IP fast switching is disabled
21 IP fast switching on the same interface is disabled
22 IP Null turbo vector
23 IP multicast fast switching is disabled

Quan activeu una VLAN manualment, la VLAN per defecte (la 1) es desactiva
automàticament. També podeu veure la informació de manera resumida amb
l’ordre show ip interface brief.

Configuració de l’encaminador per defecte

El pas següent és la configuració del commutador perquè pugui enviar paquets
IP a altres xarxes per mitjà d’un encaminador. Per això heu de configurar un
encaminador per defecte. De nou, aquesta configuració és innecessària en un
commutador que no farà connexions per Telnet o SSH.

Fixeu-vos en la figura 2.1. L’ordinador A fa una connexió Telnet amb el
commutador switch1. El commutador switch1 necessita configurar l’adreça de
l’encaminador router1 per poder enviar paquets de tornada a l’ordinador A, ja
que aquest es troba en una LAN diferent de la LAN del commutador switch1.

Figura 2.1. Configuració de l’encaminador per defecte en un commutador

S’ha de configurar un encaminador per defecte per poder-se comunicar amb //hosts// d’altres LAN

L’ordre que serveix per configurar l’encaminador per defecte és ip default-
gateway IP_de_l’encaminador des del mode de configuració global. Una vegada
heu configurat l’encaminador per defecte podeu fer una prova de connectivitat
amb l’ordre ping IP_de_l’encaminador.

Per exemple:

1 Switch(config)#ip default−gateway 192.168.15.1
2 Switch#
3 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
4

5 Switch#ping 192.168.15.1
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6

7 Type escape sequence to abort.
8 Sending 5, 100−byte ICMP Echos to 192.168.15.1, timeout is 2 seconds:
9 .!!!!

10 Success rate is 80 percent (4/5), round−trip min/avg/max = 19/28/32 ms

L’ordre ping envia cinc missatges ICMP echo request, i ens dóna estadístiques
dels paquets enviats i rebuts.

2.3 Configuració de Telnet i SSH

Hi ha casos en què la configuració del commutador per mitjà del port de consola no
resulta adequada. Per exemple, penseu que treballeu en una empresa gran que té
diferents xarxes locals en cada planta d’un edifici. Si voleu canviar la configuració
(per exemple, la contrasenya) a tots els commutadors, heu d’anar un a un i fer una
connexió física amb un cable al port de consola per poder-los configurar. Seria
més ràpid si l’administrador de la xarxa pogués configurar tots els commutadors
des d’un ordinador connectat a la xarxa.

Telnet i SSH ens permeten fer una connexió remota del commutador per poder-lo
configurar.

2.3.1 Configuració de Telnet

Els primers models de commutadors únicament feien servir aquest mètode per
connectar remotament, per això encara està molt estès.

Amb Telnet es pot entrar en una VTY (terminal virtual) del commutador. En
principi les línies VTY són insegures, ja que admeten l’accés de qualsevol
usuari que comenci sessió amb aquestes. Per aquest motiu s’han de configurar
contrasenyes per restringir l’accés per Telnet.

Vegem a continuació la seqüència d’ordres per establir la contrasenya:

1 Switch(config)#line vty 0 4
2 Switch(config−line)#password clau12345
3 Switch(config−line)#login

Per configurar la contrasenya del commutador heu d’entrar en el mode de confi-
guració de VTY des del mode de configuració global. Molts dispositius de xarxa
Cisco tenen cinc línies VTY i s’ha de configurar la contrasenya d’entrada per a
totes. L’ordre line VTY 0 4 estableix que s’estan configurant totes les línies de
VTY (de la 0 a la 4).

L’ordre per establir la contrasenya és password contrasenya. L’ordre login serveix
per habilitar la petició de la contrasenya quan l’usuari inicia sessió. Per admetre

ping

L’ordre ping envia una sèrie de
missatges ICMP echo request a
una destinació determinada.
Aquesta destinació tornarà un
missatge de resICMP echo
reply. Generalment es fa servir
per provar la connectivitat de dos
hosts.
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La funció de configuració
d’SSH no està implantada al

simulador Packet Tracer i,
per tant, no es pot provar.

connexions sense autenticació de contrasenya s’ha de fer servir l’ordre no login,
però això és un mètode de configuració insegur, ja que qualsevol usuari pot entrar
i configurar el commutador.

Una vegada establerta la contrasenya es pot fer una connexió per Telnet al
commutador. Es demanarà la contrasenya en fer login. Per exemple això és el
que veuríem des del host on fem la connexió:

1 $>telnet 192.168.0.1
2 Trying 192.168.0.1 ...Open
3

4

5 User Access Verification
6

7 Password:
8

9 Switch>

Telnet és el mètode per defecte de connexió a VTY, per això no cal configurar-lo
per fer-lo servir. Però si hem configurat l’accés per VTY amb SSH i volem tornar
a fer servir Telnet, l’haurem de configurar manualment.

2.3.2 Configuració d’SSH

El problema principal de Telnet, és que envia totes les comunicacions de manera
oberta per la xarxa sense encriptar. Qualsevol usuari que faci servir un programa
de rastreig pot analitzar aquestes trames i veure’n el contingut. Per aquest motiu
és millor fer servir ssh, ja que encripta les dades abans d’enviar-les a la xarxa.

Per fer funcionar ssh s’han de generar claus RSA (pel nom dels seus tres autors:
Rivest, Shamir i Adleman). Per generar les claus RSA encriptades es fa servir
l’ordre crypto key generate rsa.

Aquests són els passos a seguir per configurar el commutador com a servidor SSH:

1. Entrar en el mode de configuració global amb configure terminal.

2. Configurar un nom de host per al commutador amb hostname
nom_commutador.

3. Configurar el domini del commutador amb ip domain-name
nom_commutador.

4. Habilitar el servidor SSH i generar les claus RSA amb crypto key generate
rsa.

5. Escollir quina versió d’SSH volem que executi el commutador amb ip ssh
version 2. Si és possible, es recomana fer servir la versió 2 d’SSH, ja que
utilitza uns algorismes d’encriptació de seguretat millors que els de la versió
1.
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6. Escollir el temps d’espera en segons amb l’ordre ip ssh time-out
temps_en_segons. L’opció per defecte és cent vint segons, però es pot
modificar. Aquest és el temps que permet el commutador perquè es facin
totes les fases de connexió als clients.

7. Especificar la quantitat de vegades que un client es pot autenticar en el
servidor amb l’ordre ip ssh authentication-retries número_de_intents. Es
pot escollir qualsevol valor entre 0 i 5 (3 és el valor per defecte).

8. Configurar les línies TTY per limitar-ne l’accés únicament a SSH amb
transport input ssh en la configuració de les línies VTY. Així s’eviten
connexions al commutador que no siguin SSH.

Aquest seria el procés sencer per la configuració:

1 Switch#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Switch(config)#hostname miswitch
4 miswitch(config)#
5 miswitch(config)#ip domain−name rtp.cisco.com
6

7 miswitch(config)#crypto key generate rsa
8

9 miswitch(config)#ip ssh version 2
10 miswitch(config)#ip ssh time−out 60
11 miswitch(config)#ip ssh authentication−retries 2
12

13

14 miswitch(config)#line vty 0 4
15 miswitch(config−line)#transport input SSH

2.4 Administració de les taules MAC

Els commutadors determinen si han d’enviar les trames per altres ports analitzant
l’adreça de destinació de la trama. Aquesta adreça la cerquen en una taula interna
anomenada taula d’adreces MAC, que conté les adreces MAC que es poden trobar
per cada port.

Per visualitzar el contingut de la taula MAC del commutador feu servir l’ordre
show mac-address-table, des del mode d’usuari o el mode d’execució privilegiat.

Per exemple, aquesta seria una taula MAC d’un commutador:

1 Mac Address Table
2 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
3

4 Vlan Mac Address Type Ports
5 −−−− −−−−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−
6

7 1 0060.2f98.0b6a DYNAMIC Fa0/1
8 1 012a.eff7.ac5d STATIC Fa0/2
9 1 0345.ae23.fe4a DYNAMIC Fa0/5

10 1 0056.735e.67a2 DYNAMIC Fa0/8
11 1 12ea.35a7.003e DYNAMIC Fa0/9
12 1 ff45.0020.24a3 DYNAMIC Fa0/11
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13 1 0060.42a2.7352 DYNAMIC Fa0/14
14 1 1003.24a5.ee0f DYNAMIC Fa0/16

Aquestes adreces poden ser:

• Dinàmiques. Apreses automàticament pel commutador analitzant les
adreces dins de les trames. Aquestes adreces expiren passat un temps si
no es fan servir. El temps d’expiració per defecte és de tres cents segons. Si
el temps d’expiració és molt curt, les adreces es podrien esborrar de la taula
de manera prematura, la qual cosa produiria una propagació del trànsit per
inundació innecessàriament. Si el temps d’expiració és molt llarg la taula
es podria omplir d’adreces innecessàries que no es fan servir.

• Estàtiques. Configurades manualment per l’administrador de la xarxa.
Aquestes adreces no expiren mai i el commutador sempre sap a quina
interfície ha d’enviar les trames dirigides a aquesta adreça.

L’ordre per assignar una adreça MAC a la taula d’adreces MAC de manera estàtica
és la següent:

mac-address-table static adreça MAC vlan {1-4096, ALL} interface
id_de_la_interfície

Per exemple, des del mode de configuració global:

1 Switch(config)mac−address−table static 0060.a014.e06e vlan 1 interface
FastEthernet 0/3

Fixeu-vos que aquesta adreça, en la taula d’adreces MAC que us mostra l’ordre
show, està marcada com a estàtica.

Per esborrar una adreça MAC estàtica de la taula d’adreces MAC del commutador
heu d’escriure la mateixa ordre precedida de no. Per exemple, per esborrar
l’adreça MAC que hem afegit amb l’ordre anterior, hauríeu de executar:

1 Switch(config)no mac−address−table static 0060.a014.e06e vlan 1 interface
FastEthernet 0/3

2.4.1 Administració dels fitxers de configuració

Els dispositius (tant els commutadors com els encaminadors) de xarxa Cisco tenen
diferents tipus de memòries:

• Memòria RAM (random access memory, memòria d’accés aleatori). És
la memòria sobre la qual treballa el dispositiu. Aquesta memòria és volàtil,
per tant, quan s’apaga el dispositiu tot el seu contingut s’esborra.
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• Memòria NVRAM (non volatile RAM, RAM no volàtil). És una memòria
no volàtil, per tant, manté el contingut encara que s’apagui el dispositiu. En
aquesta memòria es troben els fitxers de configuració del dispositiu.

• Memòria flaix. És una memòria no volàtil. Serveix com a memòria secun-
dària per emmagatzemar altres fitxers com, per exemple, altres versions del
sistema operatiu del dispositiu.

Els dispositius de xarxa necessiten dos tipus de fitxers per funcionar: el sistema
operatiu i la configuració. El sistema operatiu serveix per fer funcionar el
maquinari del dispositiu. Els fitxers de configuració serveixen per personalitzar i
configurar les diferents opcions del dispositiu.

Hi ha dos fitxers de configuració en els dispositius Cisco:

• running-config (fitxer de configuració en execució). Aquest fitxer conté la
configuració actual amb la qual s’està executant el sistema. Qualsevol canvi
que es faci sobre la configuració del sistema per mitjà d’ordres de l’IOS es
farà sobre aquest fitxer. El fitxer de configuració en execució es troba situat
sobre la memòria RAM; per tant, quan s’apaga el dispositiu s’esborra.

• startup-config (fitxer de configuració d’arrencada). Aquest fitxer conté la
configuració inicial del dispositiu. Situat en la memòria NVRAM, és un
fitxer persistent, es manté el contingut quan es reinicia el dispositiu.

Podeu veure el contingut d’aquests fitxers amb l’ordre show. Per exemple, per
veure el contingut del fitxer en execució podeu escriure:

1 Switch#show running−config

El resultat per a un commutador:

1 Building configuration...
2

3 Current configuration : 1149 bytes
4 !
5 version 12.1
6 no service timestamps log datetime msec
7 no service timestamps debug datetime msec
8 no service password−encryption
9 !

10 hostname commutador_aula
11 !
12 enable secret 5 $1$mERr$5jbOD5lHVUWxAAsNOD6eO/
13 enable password clau1234
14 !
15 !
16 !
17 interface FastEthernet0/1
18 switchport access vlan 2
19 switchport mode access
20 duplex full
21 speed 100
22 !
23 interface FastEthernet0/2
24 switchport access vlan 3
25 tx−ring−limit 100
26 !
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27 interface FastEthernet0/3
28 !
29 interface FastEthernet0/4
30

31 [...]
32

33 !
34 interface FastEthernet0/24
35 !
36 interface Vlan1
37 no ip address
38 shutdown
39 !
40 !
41 line con 0
42 !
43 line vty 0 4
44 login
45 line vty 5 15
46 login
47 !
48 !
49 end

Les línies que comencen pel caràcter ! es tracten com a comentaris. No s’ha de
tenir en compte el contingut sencer d’una línia que comenci amb el caràcter !.

En les diferents parts del fitxer es pot veure l’espai per a les diferents configuraci-
ons del commutador. Fixeu-vos en la diferència de com estan emmagatzemades
les contrasenyes password i secret; únicament secret està encriptada. Per aquest
motiu es recomana fer servir secret sempre que estigui disponible.

En el procés d’arrencada del dispositiu es fa una còpia del fitxer de configuració
d’arrencada (startup-config) des de l’NVRAM sobre el fitxer d’execució (running-
config) en la RAM. És a dir, la configuració d’arrencada es converteix en la
configuració d’execució.

Tots els canvis fets en la configuració del dispositiu únicament modificaran la
configuració en execució. Si es vol que aquesta configuració sigui permanent,
el que s’ha de fer és copiar el fitxer de configuració en execució sobre el fitxer de
configuració d’arrencada,des del mode d’execució privilegiat, amb l’ordre:

1 Switch#copy running−config startup−config

És important estar segur que la configuració actual del dispositiu és correcta, ja
que copiant-la al fitxer de configuració d’arrencada l’estem fent permanent (serà
la configuració que es farà servir la propera vegada que s’arranqui el dispositiu).
Si heu comés un error en la configuració del fitxer, el commutador tindrà una
configuració incorrecta la propera vegada que arranqui.

En qualsevol moment es pot fer l’acció contrària. Imagineu, per exemple, que heu
comés un error en fer els canvis en la configuració del dispositiu. Aquests canvis,
en realitat, únicament han modificat el fitxer running-config. Podríeu esmenar
l’error tornant a configurar el dispositiu o, més fàcil, copiar la configuració
d’arrencada en el fitxer d’execució des del mode d’execució privilegiat amb:

1 Switch#copy startup−config running−config
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Però aquesta ordre no sobreescriu completament la configuració en execució, sinó
que únicament afegeix les ordres existents de la configuració d’arrencada a la
configuració en execució. Per això, en alguns casos els resultats poden no ser
els esperats.

Per assegurar-se que la configuració de l’execució és la que volem després d’haver
copiat un fitxer de configuració en la configuració d’arrencada, el més adequat
és reiniciar el commutador. Per a això feu servir l’ordre reload des del mode
d’execució privilegiat.

En la figura 2.2 podeu veure un resum del funcionament dels fitxers de configura-
ció i els diferents tipus de memòria.

Figura 2.2. Memòria i fitxers

Desar diferents fitxers de configuració en disc

En alguns casos a l’administrador li pot interessar desar en memòria diferents
configuracions del commutador en memòria no volàtil. Per exemple, es podria
desar una configuració del commutador que faci servir VLAN amb enllaços
troncals i una altra que no les faci servir.

En aquests casos la millor solució és desar els fitxers de configuració en la memòria
flaix. Es pot fer la còpia en la memòria flaix indistintament des del fitxer running-
config (fitxer de configuració en execució) o des de l’startup-config (fitxer de
configuració d’arrencada).

L’ordre que heu de fer servir és copy startup-config flash. Us demanarà el nom
del fitxer que es desarà en la memòria flaix:

1 Switch#copy startup−config flash:
2 Destination filename [startup−config]? configuracio_vlan.bak
3

4 921 bytes copied in 0.416 secs (2213 bytes/sec)
5 Switch#

Per restaurar la configuració desada en flaix en alguns dels fitxers d’execució del
commutador heu de fer servir l’ordre contrària. De nou us demanarà pel nom del
fitxer que es troba en la flaix:

Recordeu que quan
modifiqueu el fitxer de
configuració startup-config,
perquè faci efecte, heu de
reiniciar el commutador.
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Per poder fer servir el client
de TFTP del commutador

heu d’haver configurat una
adreça IP per a una

interfície del commutador.

1 Switch#copy flash: startup−config
2 Source filename []? configuracio_vlan.bak
3 Destination filename [startup−config]?
4 [OK]
5

6 921 bytes copied in 0.416 secs (2213 bytes/sec)
7 Switch#

Esborrar fitxers de configuració

L’administrador té l’opció d’esborrar els fitxers de configuració del commutador.
D’aquesta manera s’assegura que el commutador es configurarà la propera vegada
que s’engegui.

Per esborrar el contingut de la configuració d’arrencada es pot fer servir l’ordre
següent des del mode d’execució privilegiat erase startup-config.

Per esborrar un fitxer de configuració emmagatzemat en la memòria flaix feu servir
delete flash:. Us demanarà el nom del fitxer a esborrar, per exemple:

1 Switch#delete flash:
2 Delete filename []?configuracio_vlan.bak
3 Delete flash:/configuracio_vlan.bak? [confirm]y
4 Switch#

Gestió dels fitxers de configuració per TFTP

Una manera ràpida, flexible i segura d’administrar els fitxers de configuració dels
commutadors és mitjançant el TFTP (trivial file transfer protocol, protocol de
transferència de fitxers trivial). Amb el TFTP podem fer còpies de seguretat dels
fitxers de configuració del commutador de manera remota i tenir-los disponibles
des d’un altre ordinador.

El sistema Cisco IOS té incorporat un client FTP que permet fer connexions a un
servidor que es trobi en la seva xarxa.

Fer una còpia de seguretat amb el TFTP
Fem servir l’ordre copy per fer una còpia d’un fitxer del commutador al servidor
del TFTP, però en aquest cas especifiquem que la destinació no és un fitxer intern
a la memòria flaix del commutador, sinó l’adreça del servidor TFTP. La sintaxi
de l’ordre és copy fitxer_origen tftp:. El fitxer d’origen pot ser un dels fitxers
de configuració del commutador (startup-config o running-config) o un fitxer de
la memòria flaix. En aquest exemple, comprovem que la connectivitat amb el
servidor és correcta i després copiem un fitxer de la memòria flaix al servidor
TFTP:

1 Switch#ping 192.168.0.10
2

3 Type escape sequence to abort.
4 Sending 5, 100−byte ICMP Echos to 192.168.0.10, timeout is 2 seconds:
5 .!!!!
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6 Success rate is 80 percent (4/5), round−trip min/avg/max = 15/27/32 ms
7

8 Switch#show flash:
9 Directory of flash:/

10

11 1 −rw− 3057198 <no date> c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA4.bin
12 3 −rw− 856 <no date> no_vlan
13 2 −rw− 616 <no date> vlan.dat
14

15 64016384 bytes total (60957720 bytes free)
16 Switch#copy flash: tftp:
17 Source filename []? no_vlan
18 Address or name of remote host []? 192.168.0.10
19 Destination filename [conf_commutador]? commutador_central_no_vlan
20

21 Writing conf_commutador...!!
22 [OK − 856 bytes]
23

24 856 bytes copied in 0.416 secs (2723 bytes/sec)
25 Switch#

Restaurar una còpia de seguretat amb el TFTP
Per restaurar una còpia de seguretat d’un fitxer amb el TFTP el procés és similar.
S’ha d’establir comunicació amb el servidor TFTP per copiar un fitxer del servidor
TFTP al commutador (a la memòria flaix o a qualsevol dels fitxers de configuració).
Per exemple:

1 Switch#copy tftp: flash:
2 Address or name of remote host []? 192.168.0.10
3 Source filename []? commutador_central_no_vlan
4 Destination filename [fitxer]? no_vlan
5

6 Accessing tftp://192.168.0.10/fitxer...
7 Loading fitxer from 192.168.0.10: !
8 [OK − 1117 bytes]
9

10 1117 bytes copied in 0.032 secs (34906 bytes/sec)

2.5 Actualitzar el sistema operatiu del commutador

Una tasca habitual de l’administrador de la xarxa és canviar o actualitzar el sistema
operatiu dels dispositius de la xarxa. Potser el fitxer que conté el sistema operatiu
s’ha fet malbé en la memòria i s’ha de tornar a carregar. També és possible que
hagi sortit una altra versió del sistema operatiu i l’administrador de la xarxa la
vulgui provar en els seus dispositius.

Per comprovar quina és la versió del sistema operatiu que executeu podeu fer servir
l’ordre show version:
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1 host#show version
2 Cisco Internetwork Operating System Software
3 IOS (tm) C2950 Software (C2950−I6Q4L2−M), Version 12.1(22)EA4, RELEASE SOFTWARE

(fc1)
4 Copyright (c) 1986−2005 by cisco Systems, Inc.
5 Compiled Wed 18−May−05 22:31 by jharirba
6 Image text−base: 0x80010000, data−base: 0x80562000
7

8 [...]

En aquest cas, la versió 12.1(22)EA4.

El procés d’actualització del sistema operatiu del commutador consta de tres
passos:

1. Carregar la nova imatge del sistema operatiu a la memòria del commutador.

2. Configurar el commutador perquè carregui la nova versió del sistema
operatiu quan s’engegui.

3. Reiniciar el commutador.

La manera habitual de carregar la imatge del sistema operatiu és posar-la dispo-
nible mitjançant un servidor del TFTP. Un servidor del TFTP és un programari
molt lleuger que es pot instal·lar fàcilment en qualsevol ordinador. Una vegada
disponible, accedim des del commutador pel TFTP per copiar la imatge en la
memòria flaix interna del commutador. Abans de copiar la imatge és important
comprovar que disposem de suficient espai en la memòria flaix per albergar la
nova imatge. Podeu fer això amb l’ordre show flash::

1 Switch#show flash:
2 Directory of flash:/
3

4 1 −rw− 3058048 <no date> c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA4.bin
5 3 −rw− 1005 <no date> conf_commutador
6 4 −rw− 1117 <no date> no_vlan
7 2 −rw− 616 <no date> vlan.dat
8

9 60898994 bytes total (60956603 bytes free)

Al final podeu veure la quantitat d’espai utilitzada i la que queda lliure.

En aquest exemple suposarem que volem descarregar la nova imatge del sistema
operatiu anomenada c2950-i6q4l2-mz.121-22.EA8.bin i que aquesta es troba en
un ordinador on hem instal·lat un servidor TFTP. Aquest ordinador té l’adreça IP
192.168.0.10.

El pas següent seria fer una còpia del fitxer del servidor TFTP en la memòria flaix
interna amb l’ordre copy tftp: flash:. Us demanarà les dades de l’adreça IP, el
nom del fitxer en el servidor i el nom que voleu donar al fitxer en la memòria flaix
del commutador.

1 Switch#copy tftp: flash:
2 Address or name of remote host []? 192.168.0.10
3 Source filename []? c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA8.bin
4 Destination filename [c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA8.bin]?



Planificació i administració de xarxes 63 Configuració i administració de commutadors

5

6 Accessing tftp://192.168.0.10/c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA8.bin....
7 Loading c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA8.bin from 192.168.0.10:
8 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 [OK − 3117390 bytes]

10

11 3117390 bytes copied in 4.859 secs (641570 bytes/sec)
12 Switch#

Podeu comprovar que teniu els dos fitxers:

1 Switch#dir flash:
2 Directory of flash:/
3

4 1 −rw− 3058048 <no date> c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA4.bin
5 5 −rw− 3117390 <no date> c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA8.bin
6 3 −rw− 0 <no date> conf_commutador
7 4 −rw− 1117 <no date> no_vlan
8 2 −rw− 616 <no date> vlan.dat
9

10 64016384 bytes total (57839213 bytes free)

El pas següent és indicar al commutador que volem que la propera vegada que
s’engegui ho faci amb la nova versió del sistema operatiu. Per això fem servir
l’ordre boot system fitxer amb la imatge del sistema operatiu.

1 Switch(config)#boot system flash:/c2950−i6q412−mz.121−22.EA8.bin
2 Switch(config)#end
3 Switch#
4 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
5

6 Switch#copy running−config startup−config
7 Destination filename [startup−config]?
8 Building configuration...
9 [OK]

Una vegada canviada i desada la configuració, podem reiniciar el commutador amb
l’ordre reload. En el procés d’inici podeu veure com es carrega la nova imatge
del sistema operatiu:

1 Loading "flash:/c2950−i6q4l2−mz.121−22.EA8.bin"...
2 ########################################################################## [OK]

Finalment, amb l’ordre show version podeu veure quina és la versió del sistema
operatiu que s’ha carregat:

1 Switch#show version
2 Cisco Internetwork Operating System Software
3 IOS (tm) C2950 Software (C2950−I6Q4L2−M), Version 12.1(22)EA8, RELEASE SOFTWARE

(fc1)
4 Copyright (c) 1986−2006 by cisco Systems, Inc.
5 Compiled Fri 12−May−06 17:19 by pt_team
6 Image text−base: 0x80010000, data−base: 0x80562000
7

8 [...]
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Pont o commutador?

Alguns dels algorismes que
s’executen en els commutadors

fan referència a tècniques de
bridging o algorismes sobre

ponts. Recordeu que un
commutador funciona de manera

semblant a un pont amb
múltiples interfícies.

2.6 Configuració de l’spanning tree protocol

En alguns casos resulta interessant unir les LAN amb més d’un commutador.
Fixeu-vos per exemple en la topologia de la figura 2.3.

Figura 2.3. Redundància a nivell d’enllaç

Si falla un commutador, la xarxa pot continuar funcionant

Aquesta redundància a l’hora de connectar les xarxes dóna més fiabilitat, ja que
en cas de fallar un dels commutadors, encara hi ha connectivitat entre les diferents
xarxes (almenys amb la majoria).

Però si analitzem el funcionament dels commutadors i dels ponts veiem que es
poden produir situacions no desitjades. Els ponts i els commutadors propagaven
per inundació les trames broadcast i les trames que no es troben en la seva
taula d’adreces MAC. En el cas de la figura 2.3, una trama broadcast o una
de dirigida a un ordinador que encara no ha enviat cap trama (i, per tant, no
està emmagatzemada en cap taula MAC de cap commutador) s’anirà propagant
per inundació d’un commutador als altres fins que faci tota la volta i torni al
commutador original que la va propagar. Aquest commutador no pot reconèixer si
ja ha enviat aquesta trama o no, i la torna a propagar, de manera que aquesta trama
es queda fent voltes permanentment a la xarxa. Es diu que s’ha creat un bucle a
nivell d’enllaç.

Per solucionar aquest problema es va crear l’spanning tree protocol (protocol
d’arbre d’expansió). El protocol de spanning tree (STP) permet que els commuta-
dors s’enviïn paquets d’informació entre ells sobre la topologia de les connexions.
Aquests paquets d’informació es coneixen com a trames BPDU (bridge protocol
data unit o unitat de dades de protocol de ponts). Una vegada els commutadors
saben quina és la topologia de la xarxa, desactiven connexions redundants per
garantir que hi hagi un únic camí (directe o indirecte) per unir totes les xarxes
(figura 2.4). D’aquesta manera s’evita la creació de bucles en la xarxa.
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Figura 2.4. Spanning tree protocol

L’STP desactiva les connexions necessàries per trencar els bucles

L’execució de l’STP es repeteix cada cert temps. Així, si un dels enllaços no
funciona (per exemple, perquè un commutador s’ha avariat), la propera vegada
que s’executi el protocol s’habilitarà un camí alternatiu per substituir-lo.

2.6.1 Funcionament del protocol

L’STP fa servir l’algorisme de spanning tree (STA o spanning tree algorithm) per
determinar quines interfícies dels commutadors s’han de desactivar per trencar el
bucle.

L’STA escull un commutador com a port arrel i el fa servir com punt de referència
per al càlcul de rutes. Els commutadors que executen l’STP intercanvien trames
BPDU on envien un identificador de port, també anomenat BID (bridge identifier).
El BID té els camps següents:

• Camp de prioritat del pont

• Camp identificador de sistema estès

• Adreça MAC

Es determina el BID més baix mitjançant la combinació d’aquests camps. El
commutador amb BID més baix de la xarxa és escollit com a arrel de l’arbre
d’expansió que calcula l’STA.

Després de determinar quin és el commutador arrel, l’STA calcula la ruta més
curta per arribar-hi des de la resta de commutadors. En el càlcul del cost de la
ruta es té en compte la velocitat dels ports que s’han de travessar per arribar al
commutador arrel. Si hi ha més d’una ruta per arribar a l’arrel, l’STA escull la
ruta de cost més baix.



Planificació i administració de xarxes 66 Configuració i administració de commutadors

Quan l’STA determina quines rutes han d’estar disponibles, bloqueja els ports dels
commutadors necessaris per trencar els bucles a la xarxa.

2.6.2 Funcions dels ports

L’STP configura els ports dels commutadors amb diferents funcions per evitar els
bucles en la xarxa. Hi ha quatre funcions diferents:

• Port arrel. N’hi ha en els commutadors que no són arrel. És el port del
commutador amb una ruta millor fins al commutador arrel. Únicament hi
ha un port arrel per commutador.

• Port designat. En el commutador arrel, tots els ports són designats. En un
commutador que no és arrel, el port designat és aquell que envia trames cap
al port arrel segons sigui necessari.

• Port no designat. És el port del commutador que està bloquejat, de manera
que no envia ni rep trames.

• Port desactivat. És un port del commutador que està desconnectat per
l’administrador.

2.6.3 Administració d’STP en els commutadors

En general, l’STP és prou transparent per als administradors, ja que simplement
connectant els commutadors, aquests ja tenen la configuració d’STP per defecte
i desactiven els ports necessaris per trencar els bucles. Però hi ha certs valors de
configuració que es poden modificar per rectificar els resultats de l’STA.

Cost de travessar els ports

L’STA calcula les rutes cap al commutador arrel per trobar la ruta de cost més
baix. Per al càlcul del cost de les rutes, té en compte la velocitat de transmissió
del ports per on ha de travessar per arribar al commutador arrel. L’IEEE estableix
els costos que es poden veure en la taula 5 per travessar els ports:

Taula 2.1. Cost de travessar els ports

Velocitat del port Cost

10 Mbps 100

100 Mbps 19

1 Gbps 4

10 Gbps 2

A velocitats més baixes, el cost de travessar el port augmenta
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L’administrador del commutador pot configurar el cost de travessar un port. Per fer-
ho hi ha l’ordre spannin-tree cost valor des del mode de configuració d’interfície.

Per tornar a deixar el valor del cost de travessar el port predeterminat, podeu
cancel·lar l’ordre anterior amb no spanning-tree cost.

Podeu veure les funcions i prioritats dels ports amb l’ordre show spanning-tree i
show spanning-tree detail des del mode d’execució privilegiat.

1 switch#show spanning−tree
2 VLAN0001
3 Spanning tree enabled protocol ieee
4 Root ID Priority 32769
5 Address 0F06.457A.DA0C
6 Cost 19
7 Port 3(FastEthernet0/3)
8 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
9

10 Bridge ID Priority 32769 (priority 32768 sys−id−ext 1)
11 Address AB36.425A.D45A
12 Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
13 Aging Time 20
14

15 Interface Role Sts Cost Prio.Nbr Type
16 −−−−−−−−−−−−−−−− −−−− −−− −−−−−−−−− −−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
17 Fa0/1 Desg FWD 19 128.1 P2p
18 Fa0/2 Desg FWD 19 128.2 P2p
19 Fa0/3 Root FWD 19 128.3 P2p
20 Fa0/4 Altn BLK 19 128.4 P2p
21 Fa0/5 Desg FWD 19 128.5 P2p

Amb aquesta ordre podeu veure:

• la prioritat de l’arrel

• l’adreça MAC de l’arrel

• la prioritat del commutador

• l’adreça MAC del commutador

• el cost dels ports

• les funcions dels ports

• l’estat dels ports

ID de pont

El BID es fa servir per determinar quin dels commutadors de la xarxa es converteix
en el commutador arrel del protocol STP. Dels camps del BID, la prioritat del pont
és un valor que es pot personalitzar per modificar el resultat de l’STA i modificar
el commutador que es converteix en commutador arrel.

L’administrador pot voler modificar el resultat de l’STA i fer que un commutador
sigui escollit com a commutador arrel. En primer lloc, pot fer servir l’ordre
spanning-tree vlan id_de_la_VLAN root primary des del mode de configuració
global. Per exemple:

Les ordres de canvi de
prioritat de port no
funcionen en el simulador
de xarxa.



Planificació i administració de xarxes 68 Configuració i administració de commutadors

1 Switch(config)#spanning−tree vlan 1 root primary

Aquesta ordre fa que el commutador tingui el valor més baix de prioritat de la
xarxa (estableix la prioritat del commutador per sota de la prioritat més baixa de
commutador detectada en la xarxa).

L’ordre spanning-tree vlan id_de_la_VLAN root secondary permet configurar
el commutador com a arrel alternativa. Si el commutador arrel falla, aquest
commutador s’escollirà com a nou pont arrel.

L’administrador de la xarxa pot fer una configuració més específica dels com-
mutadors especificant manualment el valor de prioritat que tindran assignats
els commutadors. L’ordre per assignar la prioritat exacta del commutador és
spanning-tree vlan id_de_la_VLAN priority valor. Els valors de prioritat que
es poden assignar al commutador han de ser múltiples de 4.096, si intenteu posar
un altre valor, el Cisco IOS us donarà un missatge d’error i mostrarà els possibles
valors que pot tenir el camp de prioritat:

1 Switch(config)#spanning−tree vlan 1 priority 50000
2 % Bridge Priority must be in increments of 4096.
3 % Allowed values are:
4 0 4096 8192 12288 16384 20480 24576 28672
5 32768 36864 40960 45056 49152 53248 57344 61440
6 Switch(config)#

2.7 Configuració de seguretat

L’administrador pot configurar una sèrie de paràmetres del commutador per
aconseguir una millor seguretat de la xarxa. La seguretat d’una xarxa s’ha de
planificar per a tots els àmbits (físic, enllaç, xarxa, aplicació).

S’ha d’assegurar una restricció en l’accés físic als dispositius de xarxa. Tot i que
és impossible assegurar que cap usuari malintencionat pugui accedir als cables de
xarxa dels ordinadors, sí que podem assegurar que no puguin accedir físicament
als dispositius de xarxa (commutadors i encaminadors). Aquests dispositius s’han
de situar bé en sales on l’accés està restringit (com tancar amb clau les sales de
servidors) o bé dins d’armaris tancats en cas que s’hagin d’instal·lar en espais
d’accés compartit (com passadissos).

Respecte al commutador, s’han de afegir contrasenyes d’accés al commutador i
als diferents modes de configuració d’aquest. Per fer-ho hi ha les ordres enable
password i enable secret del commutador.
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2.7.1 Seguretat en els ports del commutador

Per la manera de funcionar dels commutadors, un usuari malintencionat (amb
els coneixements suficients sobre el funcionament dels commutadors) podria
aconseguir que la xarxa funcionés d’una manera diferent de l’esperada.

Emblema hacker

Un dels atacs més comuns és l’atac per inundació. En aquest atac un usuari
envia multitud de trames a un commutador amb adreces MAC d’origen aleatori.
El commutador anirà desant aquestes adreces en la taula MAC interna fins que
aquesta s’ompli i, per tant, esborri les adreces MAC desades (passant a funcionar
així com un concentrador, propagant les trames per inundació).

Els ports del commutador es poden assegurar. Una mesura de seguretat per als
ports és limitar la quantitat d’adreces MAC permeses en el port. Definint una
sèrie d’adreces MAC permeses per un port, el commutador no commutarà trames
amb una adreça MAC amb un origen fora del rang definit, evitant així els atacs
per inundació.

Es poden configurar diferents formes de seguretat al port del commutador respecte
de les adreces MAC vàlides al port:

• Adreces MAC segures estàtiques. Es poden configurar adreces MAC en
la taula d’adreces MAC del commutador. També quedaran desades en la
configuració d’execució del commutador. Per fer-ho es fa servir l’ordre
switchport port-security mac-address adreça MAC des del mode de
configuració d’interfície. Abans de configurar una adreça MAC estàtica s’ha
de configurar el mode d’accés amb switchport mode acces, i la seguretat
del port amb switchport port-security, o donarà un missatge d’error. Aquí
teniu un exemple de com es configura una adreça MAC estàtica en un port
del commutador. Fixeu-vos com aquesta queda reflectida en el fitxer de
configuració del commutador.

1 Switch(config)#interface FastEthernet 0/10
2 Switch(config−if)#switchport port−security mac−address AB30.346D.F006
3 Port−security not enabled on interface FastEthernet0/10.
4

5 Switch(config−if)#switchport mode access
6 Switch(config−if)#switchport port−security
7 Switch(config−if)#switchport port−security mac−address AB30.346D.F006
8 Switch(config−if)#exit
9 Switch(config)#exit

10 Switch#
11 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
12

13 Switch#show running−config
14 Building configuration...
15

16 Current configuration : 1304 bytes
17 !
18 [...]
19

20 !
21 interface FastEthernet0/10
22 switchport mode access

Hackers

Els usuaris que volen trencar la
seguretat de la xarxa fan servir
programes que envien milers de
trames per segon amb diferents
MAC per emplenar les taules
MAC dels commutadors.
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Adreces enganxades

Fins a cert punt, la manera de
funcionar dels ports quan estan
configurats de manera sticky en

justifica el nom. Quan les
adreces MAC s’aprenen de

manera dinàmica, queden en la
taula d’adreces MAC del
commutador de manera

temporal. Quan el port està
configurat com a sticky les

adreces queden enganxades de
manera permanent al port, a la

seva configuració.

SNMP

Simple network management
protocol és un protocol de capa

d’aplicació que serveix per
intercanviar informació

d’administració entre els
dispositius de xarxa.

23 switchport port−security
24 switchport port−security mac−address AB30.346D.F006

• Adreces MAC segures dinàmiques. El commutador aprèn les adreces
MAC de manera dinàmica apuntant les adreces MAC d’origen de les trames
que rep. Aquestes adreces no queden configurades en el commutador quan
s’apaga, per tant, s’esborren i la propera vegada que s’engega no estan
disponibles.

• Adreces MAC segures enganxades. El port registra de manera automàtica
l’adreça MAC a partir de l’adreça MAC d’origen de les trames. A més
a més, el commutador desa automàticament aquestes adreces MAC en la
configuració en execució. Això és coneix com a configuració sticky en
anglés, que vol dir ‘enganxada’. L’ordre per configurar el funcionament
del port com a sticky és switchport port-security mac-address sticky.
En el moment d’executar l’ordre, les adreces MAC segures dinàmiques es
converteixen en adreces MAC segures enganxades, i aquestes s’afegeixen
a la configuració en execució (al fitxer running-config). Hi ha l’ordre per
desactivar l’aprenentatge d’adreces enganxades. Com en moltes ordres al
Cisco IOS precedim l’ordre amb un no: no switchport port-security mac-
address sticky. Una vegada executada l’ordre, les adreces enganxades
s’eliminen del fitxer de configuració en execució, però es mantenen en la
taula d’adreces MAC del commutador. Per configurar la quantitat màxima
d’adreces MAC que hi pot haver registrades en un port del commutador hi
ha l’ordre switchport port-security maximum nombre_adreces.

Si es desen les adreces MAC enganxades en un fitxer de configuració d’arrencada
(startup-config), quan es torni a engegar el commutador aquestes adreces ja estaran
configurades.

Amb aquestes configuracions de port, l’administrador es pot assegurar que:

• En cap port del commutador no s’afegiran més adreces MAC de les
establertes.

• Les adreces MAC que estan configurades com a segures accediran a cada
port del commutador.

Es produeix una violació de la seguretat quan alguna d’aquestes característiques
no es compleix. Per exemple, es produirà una violació de la seguretat:

• Quan en un port del commutador s’hi intentin afegir més adreces MAC de
la quantitat màxima definida.

• Quan s’accedeixi amb una adreça MAC segura des d’un altre port diferent
al que està configurada.

En aquest casos el commutador es pot comportar de diferents maneres:
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• Protecció. En cas que s’hagi superat el límit màxim d’adreces MAC segures
que està establert en el port, es descarten les trames que tenen una adreça
MAC d’origen que no està configurada com a segura en el commutador.
Aquesta situació es mantindrà fins que s’augmenti la quantitat màxima
d’adreces MAC segures del port.

• Restricció. De la mateixa manera que en el mode de protecció, en cas que
s’hagi superat el límit màxim d’adreces MAC segures que està establert en
el port, es descarten les trames que tenen una adreça MAC d’origen que
no està configurada com a segura en el commutador. Aquesta situació es
mantindrà fins que s’augmenti la quantitat màxima d’adreces MAC segures
del port. La diferència és que en aquest cas s’adverteix de la violació de
la seguretat. Es registra la incidència en el registre del sistema (syslog),
s’augmenta el comptador d’incidències i s’envia una trama SNMP (simple
network management protocol, protocol senzill d’administració de xarxa).

• Desactivació. En aquest mode el port es desactiva a causa de la violació
de seguretat. Per fer constar la incidència es registra un missatge en
el registre del sistema (syslog) i s’augmenta el comptador d’incidències.
També s’envia una trama SNMP. Per tornar a activar el port s’ha de fer
explícitament des del mode de configuració d’interfície amb les ordres
shutdown seguides de no shutdown.

Per canviar el mode de funcionament del port quan es produeix una violació
de la seguretat, s’ha d’escriure des del mode de configuració d’interfície l’ordre
switchport port-security violation mode, en què mode és un dels tres modes de
funcionament del port (protect, restrict, shutdown):

1 Switch(config−if)#switchport port−security violation ?
2 protect Security violation protect mode
3 restrict Security violation restrict mode
4 shutdown Security violation shutdown mode

Per comprovar l’estat actual de la seguretat del port feu servir l’ordre show port-
security interface nom_interfície. Per exemple:

1 switch#show port−security interface FastEthernet 0/1
2 Port Security : Enabled
3 Port Status : Secure−down
4 Violation Mode : Shutdown
5 Aging Time : 0 mins
6 Aging Type : Absolute
7 SecureStatic Address Aging : Disabled
8 Maximum MAC Addresses : 1
9 Total MAC Addresses : 1

10 Configured MAC Addresses : 0
11 Sticky MAC Addresses : 0
12 Last Source Address:Vlan : 0000.0000.0000:0
13 Security Violation Count : 0

Podeu veure:

• Si la seguretat del port està activada.

• L’estat del port.
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• El mode de funcionament del port si es produeix una violació de la seguretat.

• La quantitat màxima d’adreces segures per a la interfície.

• La quantitat d’adreces MAC de la interfície.

• El comptador de violacions de seguretat.

Si el que voleu és comprovar les adreces MAC segures configurades en totes les
interfícies del commutador, feu servir l’ordre show port-security address.

1 Switch#show port−security address
2 Secure Mac Address Table
3 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
4 Vlan Mac Address Type Ports Remaining Age(mins)
5 10 23A7.E073.0050 SecureConfigured Fa0/1 −
6 10 00F3.FF8E.A265 SecureConfigured Fa0/7 −
7

8 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
9 Total Addresses in System (excluding one mac per port) : 0

10 Max Addresses limit in System (excluding one mac per port) : 1024
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Introducció

Actualment la majoria d’ordinadors estan connectats en xarxa, normalment en una
xarxa local que els permet comunicar-se amb altres presents en la seva mateixa
xarxa. Però moltes vegades, i més des de l’aparició d’Internet, s’estableixen
comunicacions cap a l’exterior de la pròpia xarxa a la que es pertany, d’aquestes
xarxes exteriors es desconeix tot, entre altres la seva topologia i la configuració.
I com s’interconnecten aquestes xarxes? Ho fan majoritàriament amb els enca-
minadors, dispositius que permeten establir la comunicació entre dues xarxes.
Per tant són capaços de dirigir el trànsit entre dues xarxes diferents. En aquesta
unitat “Configuració i administració d’enrutadors” veureu com s’han de configurar
i administrar per a dur a terme aquesta tasca de manera exitosa. El paper dels
encaminadors és molt important ja que tot el trànsit cap o des de la xarxa passa
per ell.

En l’apartat “Configuració de l’encaminador” veureu quines components formen
l’encaminador i com podeu parametritzar-lo per a què funcioni de la manera
que vulgueu. Per a dur a terme aquesta parametrització interactuareu amb el
sistema operatiu del propi dispositiu i podreu accedir en diferents modes, que
segons el que esteu us permetran configurar diferents aspectes del dispositiu ja
que tindreu privilegis diferents. També veureu com interactuar amb el dispositiu
des de diferents maneres, connectant-vos pel port consola o per mòdem o per telnet
o via web.

En l’apartat “Administració de l’encaminador” trobareu com gestionar de manera
més avançada l’encaminador, aprendreu a fer còpies de seguretat de la configura-
ció, com dur a terme l’encaminament estàtic per a definir quin és el trànsit que han
de seguir els paquets de dades de la xarxa interna cap a l’exterior. També veureu
com l’encaminador pot esdevenir un servidor DHCP, per tal de poder assignar
adreces IP als ordinadors de la seva xarxa local de manera dinàmica i d’aquesta
manera tindrà dues funcions a la xarxa: ser la porta cap a altres xarxes i el servidor
que assigna adreces ip. També veureu com un encaminador pot filtrar el trànsit de
la xarxa cap a l’exterior o a la inversa cap a l’interior mitjançant l’ús de les llistes
control d’accés.

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

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Administra les funcions bàsiques d’un «router» establint opcions de confi-
guració per a la seva integració a la xarxa.

• Interpreta la informació que proporcionen els «leds» del «router».

• Utilitza diferents mètodes per accedir al mode de configuració del
«router».

• Identifica les etapes de la seqüència d’arrencada del «router».

• Utilitza les comandes per a la configuració i administració bàsica del
«router».

• Identifica els fitxers que guarden la configuració del «router» i es
gestiona mitjançant les comandes corresponents.

• Configura rutes estàtiques.

• Utilitza les comandes proporcionats pel sistema operatiu del «router»
que permeten fer el seguiment de possibles incidències.

• Configura el «router» com a servidor d’adreces IP dinàmiques.

• Descriu les capacitats de filtratge de trànsit del «router».

• Utilitza comandaments per a gestionar llistes de control d’accés.
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Encaminadors amb Linux

Es poden emular les funcions i
les capacitats d’un encaminador
físic amb sistemes operatius, per
exemple amb algunes versions de
Linux o de sistemes Microsoft.

1. Configuració de l’encaminador

Els encaminadors s’usen per poder interconnectar diferents xarxes, per tant hi
passa força trànsit. Permeten encaminar la informació de l’usuari cap a la xarxa
adequada. És una funció important i clau per al bon funcionament de la xarxa.
Per dur a terme aquesta tasca en els encaminadors s’han de configurar diferents
paràmetres i també es necessita un dispositiu complex, format per diversos
components per dur a terme la seva funció de manera excel·lent.

1.1 Els encaminadors en les WAN i les LAN

Una WAN (Wide Area Network, xarxa d’àrea estesa) és una xarxa de comunicació
de dades que permet transportar informació entre diferents àrees geogràfiques
mitjançant l’ús de dispositius intermedis, els quals proporcionaran la tecnologia
i els medis necessaris. La diferència principal respecte d’una xarxa d’àrea local,
LAN (Local Area Network) és que aquesta xarxa connecta dispositius dins una
àrea geogràfica delimitada (per exemple, un edifici).

Per interconnectar els dispositius d’una LAN utilitzeu repetidors o commutadors
mentre que en una WAN utilitzeu habitualment els encaminadors, com podeu
veure en la figura 1.1.

Figura 1.1. Disseny WAN

Un encaminador, també conegut com router, és un dispositiu que permet connectar
diferents xarxes, té una estructura interna semblant a un ordinador: disposa de
memòria, interfícies d’entrada i sortida, CPU (Central Processing Unit, unitat
central de procés) i un sistema operatiu.

Aquests dispositius tenen una funció concreta, han de proporcionar una ruta
segura i fiable des de l’origen fins a la destinació als paquets de dades que es
transmeten. Els encaminadors treballen en la capa 3 del model OSI (Open System
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IOS

L’IOS és el sistema operatiu de
l’encaminador, és l’encarregat de

dur a terme totes les funcions
que ha de fer l’encaminador. No

confondre amb el sistema
operatiu del Iphone, aquests van
arribar a un acord amb Cisco per
usar el mateix nom i van acabar

registrant el nom per evitar
futurs poblemes legals.

Interconnection, sistema obert d’interconnexió), com podeu veure a la figura 1.2,
i utilitzen adreces IP (Internet Protocol, protocol d’Internet) per encaminar i
commutar els paquets de dades en les diferents interfícies.

Figura 1.2. Model OSI

1.2 Components de l’encaminador

El coneixement dels components de l’encaminador permet determinar com es
configura i com es fa la càrrega del sistema operatiu, com treballa internament
i on es carreguen les taules d’adreces i els arxius de configuració.

Els components principals de l’encaminador són els següents:

1. CPU.La unitat central de procés és un microprocessador, executa les
instruccions del sistema operatiu, s’encarrega de la gestió de les diferents
taules d’encaminament i controla totes les comunicacions de les interfícies.

2. Memòria RAM (Random Access Memory, memòria d’accés aleatori). La
memòria RAM emmagatzema l’arxiu de configuració actiu denominat
running-config, les taules de resolució d’adreces ARP i les taules d’en-
caminament. A més, fa les funcions d’emmagatzematge dels paquets de
dades mentre es decideix la millor ruta d’encaminament. Quan apagueu
l’encaminador es perd tot el contingut de l’arxiu running-config. No
requereixen una mida tan gran com els del PC, normalment solen tenir una
mida de 256 MB, 512 MB, 1 GB o 2 GB, depen del model i la versió del
IOS, hi ha versions que la limiten a un màxim de 2 GB.

3. Memòria NVRAM (Non Volatil Random Access Memory, memòria d’ac-
cés aleatori no volàtil). Aquesta memòria emmagatzema l’arxiu de configu-
ració d’inici anomenat startup-config, encara que apagueu l’encaminador
aquesta informació es manté intacte. És una memòria molt petita, que pot
tenir mides depenent del model habitualment està entre 256 Mb i 8 GB.
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4. Memòria Flash. És un tipus de memòria que permet emmagatzemar el
sistema operatiu i actualitzar-lo, podeu tenir més d’una imatge del sistema
operatiu. Aquestes memòries es poden comparar amb els discs durs dels
PC, la informació no desapareix quan desconnecteu l’encaminador.

5. Memòria ROM (Read Only Memory, memòria només de lectura). Conté el
gestor d’inici de l’encaminador anomenat POST i el programa Bootstrap, i a
més, una versió mínima del sistema operatiu de l’encaminador anomenada
monitor de ROM o ROMMON.

6. Interfície.Les interfícies són els mòduls que connecten l’encaminador amb
els diferents tipus de medis i tecnologies que hi ha. Poden estar integrades
a la placa o ser independents, les interfícies més habituals són les sèrie, les
de consola o les Ethernet.

7. Bus de dades. Disposen d’una sèrie de busos per unir la CPU amb les
diferents interfícies, aquests busos tenen la funció de transferir dades.

8. Indicadors LED (light-emitting diode o díode emissor de llum). Els
encaminadors disposen d’una sèrie d’indicadors lluminosos (LED) que pel
color permeten saber l’estat de l’encaminador; per exemple, poden alertar
d’un possible funcionament incorrecte. L’encaminador té LED a la part
frontal (per facilitar-ne la visió i així indicar-ne l’estat en cada moment) i
també a cada interfície (així es coneix al detall l’estat de cada interfície i
si en una hi ha un problema concret es pot avisar). El nombre d’indicadors
lluminosos i el seu significat pot variar depenent del model, per tant, sempre
s’ha de revisar el manual del model amb què es treballa.

L’encaminador té uns quants indicadors i cadascun n’indica un aspecte. Hi ha
indicadors per als aspectes següents:

• Color. Si el color del LED és verd indica que el funcionament d’aquest
indicador és correcte, però si és taronja indica que hi ha un error.

• Potència (PWR). Indica l’estat general de l’encaminador, si funciona bé o
no. Per exemple, si està encès o rep correctament el corrent elèctric.

• Activitat. Mostra si l’encaminador està rebent o enviant dades. Hi ha
models que ho tenen separat amb dos indicadors diferents.

• Memòria flaix. Si l’encaminador disposa de memòria flaix i hi està
treballant aquest indicador està encès, i alerta que en aquest moment no
podríeu extreure la memòria flaix.

• Xarxa sense fils. Senyal que indica si l’encaminador està funcionant
correctament com a punt d’accés a una xarxa sense fils. Lògicament aquest
indicador tan sols és present en els encaminadors que estan habilitats com
a punts d’accés.

• Interfícies. Per a cada una hi ha una sèrie d’indicadors per a les informaci-
ons següents:
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Els components interns
d’un encaminador

Els encaminadors tenen
components interns molt

semblants als d’un ordinador,
normalment tots estan integrats

en la placa base, però hi ha
sòcols per incorporar interfícies

addicionals.

Cable de consola

El cable de consola utilitza un
connector DB9 que es connecta

al port COM de l’ordinador, i un
rj45 que es connecta al port de

consola de l’encaminador.
Aquest cable permet

connectar-vos a l’encaminador
per fer configuracions.

– Estat. Indica si la interfície està connectada i està treballant.
– Velocitat de transmissió. Mostra la velocitat a què treballa la

interfície.
– Mode de transmissió. Indica si la transmissió és dúplex o no.

Aquests són els indicadors (o LED) que habitualment hi ha en tots els encamina-
dors, però, com ja hem dit abans, segons el model d’encaminador poden variar.

L’arxiu runing-config conté la configuració temporal de l’encaminador, se
situa en la memòria RAM. Quan s’apaga l’encaminador es perd el contingut
del fitxer.
L’arxiu startup-config conté la configuració d’inici del vostre dispositiu.
S’utilitza en la càrrega de l’encaminador, s’ubica en la memòria NVRAM.

En la figura 1.3 podeu observar els diferents dispositius interns d’un encaminador.

Figura 1.3. Placa d’un encaminador

1.2.1 Classificació de les interfícies d’un encaminador

Les interfícies més comuns en els encaminadors es poden classificar en tres grans
blocs, d’acord amb el tipus de connexió i la funció que realitzen, són els següents:

• Interfícies LAN. Aquest tipus d’interfície permet connectar el vostre
dispositiu a una xarxa LAN. Habitualment les connexions són FastEthernet,
els connectors que utilitza són RJ-45 (registered jack).

• Consola/AUX. Aquests tipus d’interfície doten l’encaminador de ports
serials asíncrons. Aquests ports s’utilitzen per configurar l’encaminador.
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Interfícies WAN

Les interfícies WAN utilitzen
diferents tecnologies i protocols
per connectar-se a la WAN, n’hi
ha molts i s’utilitzen depenent
del tipus de medi que
proporciona el proveïdor de
serveis d’Internet.

Port auxiliar

Alguns encaminadors disposen
d’un port auxiliar que fa les
mateixes funcions que el port de
consola i pot treballar de la
mateixa manera, però a més es
pot connectar a un mòdem per
fer les configuracions.

Cable DTE-DCE

Un cable DTE-DCE s’utilitza per
establir connexions serials entre
els equips de terminació de dades
o DTE i els equips de terminació
del circuit de dades o DCE.

Per fer-ho, cal connectar amb un emulador de terminal el cable que s’utilitza
per a aquesta connexió: per un extrem és RJ45, i per l’altra, DB9 (vegeu
la figura 1.4); el connector DB9 es connecta al port COM de l’ordinador,
mentre que l’RJ45 es connecta a l’encaminador.

Figura 1.4. Connector DB9-RJ-45

• Interfícies WAN. Les interfícies WAN permeten connectar-vos a xarxes
d’àrea extensa, treballen en la capa 1 i 2 del model OSI, això vol dir que
per configurar-les i fer-les servir heu de conèixer les diferents tecnologies
i protocols amb què treballen. Les tecnologies WAN més comuns són
XDSI (Xarxa digital de serveis integrats), DSL (Digital Subscriber Line,
línia digital d’abonat), Frame Relay o ATM (Asynchronous Transfer Mode,
mode de transferència assíncron). Quan un encaminador fa les seves
funcions i és el punt de sortida de la xarxa connectat a una WAN, diem
que actua com a DTE (Data terminal equipment, equip terminal de dades).
Mentre que el proveïdor de serveis d’Internet proporciona un dispositiu
mòdem o CSU/DSU (Channel Service Unit / Data service unit, Unitat de
servei de canal / Dades de la unitat de servei) que fa les funcions d’accés i
sincronització, s’anomena DCE (data circuit-terminating equipment, equip
de terminació del circuit de dades).

En els simuladors o els entorns de proves quan es connecten dos encaminadors
punt a punt amb connexions serials, un fa les funcions de DTE (normalment
interfície serial 0) i l’altre actua com a punt de connexió del proveïdor de serveis
d’Internet o DCE (habitualment interfície serial 1), i llavors ha de sincronitzar les
comunicacions.

Per simular una connexió de WAN utilitzeu cables de connexió DTE-DCE, aquest
tipus de cable permeten emular les connexions serials. L’equip que faci les
funcions de DCE ha de sincronitzar les comunicacions. En la figura 1.5 podeu
observar un cable DTE-DCE.
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Figura 1.5. Cable DTE-DCE

Les interfícies es distribueixen al panell posterior dels encaminadors depenent del
model i del tipus. En la figura 6 podeu observar com es distribueixen en un model
Cisco 1700.

El model Cisco 1700 disposa d’una interfície Ethernet, dues interfícies serials
i dos ports de consola. Si us fixeu, veureu que les interfícies serials no estan
integrades a la placa, que disposa de sòcols on podeu inserir diferents targetes de
comunicacions (podeu veure en la figura 1.6, els dos cargols que serveixen per
fixar el sòcol).

Figura 1.6. Interfícies en un encaminador Cisco 1700

1.2.2 Funcions de l’encaminador

Les funcions principals dels encaminadors que heu de tenir en compte són:

• Segmentació

• Commutació

• Determinació de ruta
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Avantatges de la
segmentació

Els encaminadors segmenten el
trànsit de la xarxa per millorar el
rendiment, s’evita d’aquesta
manera que paquets de difusió
arribin a totes les xarxes.
Realment proporciona un
increment del rendiment.

Segmentació

La segmentació és una característica dels encaminadors que permet segmentar el
trànsit d’una xarxa gran en diverses xarxes més petites. Això representa una gran
millora del rendiment, ja que els paquets de difusió o broadcast no poden travessar
l’encaminador, és a dir, es creen múltiples dominis de difusió broadcast. S’evita,
així, l’arribada constant de paquets de difusió que s’envien des de qualsevol altre
punt de la xarxa. Tal com es mostra esquemàticament en la figura 1.7.

Figura 1.7. Segmentació

Exemple de segmentació

Un exemple de segmentació el podriem aplicar en una sala d’estudis amb molts estudiants
on cada vegada que un parla tots el senten. Per evitar que hi hagi tant de soroll es podria
dividir la sala en sales més petites. Amb això s’aconsegueix que, si estem dins una de les
sales petites només sentim el que diuen els de la nostra sala, però no el que diuen els de
la sala del costat, amb la qual cosa es redueix molt el soroll.

La funció de segmentació és pot implementar en els encaminadors, però
també es pot implementar adequadament en els commutadors amb la creació
de VLAN (Virtual Local Area Network, xarxa d’àrea local virtual).

Commutació

Aquesta funció permet als encaminadors enviar els paquets de dades que reben
a la interfície de sortida correcta. Per saber quina és la interfície on ha d’enviar
les dades, l’encaminador es basa en la informació emmagatzemada en les taules
d’encaminament. El paquet de dades, arriba a l’encaminador i s’hi atura el temps
necessari perquè l’encaminador pugui llegir l’adreça de destinació i determinar
quina és la ruta que ha de seguir.

Si observem el disseny de xarxa de la figura 1.8 veiem que l’encaminador connecta
quatre xarxes (tres LAN i una WAN). Si l’equip 1 vol comunicar-se amb l’equip



Planificació i administració de xarxes 16 Configuració i administració d'encaminadors

Configuració TCP/IP

Els clients han de tenir
configurat l’encaminador com a
porta d’enllaç per defecte, sinó

els paquets de dades no arriben a
la seva destinació.

2 envia la seva petició a la porta d’enllaç per defecte, que és l’encaminador. Un
cop l’encaminador rep la trama examina la taula de xarxes que té internament, per
determinar si coneix la xarxa de destinació, i si és així, encamina el paquet de
dades cap a la interfície correcta.

Figura 1.8. Commutació

L’encaminador podria tenir la configuració TCP/IP en una taula, per exemple tal i
com podeu veure a la taula 1.1.

Taula 1.1. Taula d’encaminament

Nom de la xarxa Adreça IP de la xarxa Interfície

Xarxa1 10.0.0.0 Fa0/0

Xarxa2 172.17.0.0 Fa0/1

Xarxa3 192.168.0.0 Fa0/2

Xarxa4 Altres rangs S0

Determinació de ruta

Determinar per quina ruta s’ha d’enviar un paquet de dades depèn de molts
factors. Si pensem en les xarxes de transports públics, quan volem anar a una
zona geogràfica determinada ens cal escollir quina és la millor ruta de totes les
possibles, això depèn de molts paràmetres que hem de tenir en compte, com poden
ser el trànsit o la quantitat de transbords que hem de fer.

Els encaminadors tenen el mateix funcionament, determinen la ruta basant-se en
paràmetres com l’amplada de banda de la línia, el nombre de salts que ha de fer
un paquet de dades i els paràmetres de rendiment.



Planificació i administració de xarxes 17 Configuració i administració d'encaminadors

Mètrica

La mètrica indica la prioritat que
té cadascuna de les rutes de la
taula de l’encaminador. Es
generen basant-se en el nombre
de salts o l’estat de la línia.

Selecció de ruta

Quan es generen les diferents
rutes en les taules
d’encaminament, tenen una
mètrica associada, els
encaminadors seleccionen la
millor ruta basant-se en aquest
paràmetre.

Els paquets de dades poden tenir un mateix origen i destinació però poden
utilitzar rutes diferents.

L’encaminament es pot fer de dues maneres, mitjançant rutes estàtiques que
introdueix l’administrador o mitjançant rutes dinàmiques.

Les taules d’encaminament mostren quin protocol d’encaminament ha generat
cada ruta i la mètrica que tenen.

Com es pot veure en la figura 1.9, un paquet de dades segueix una ruta determinada
basant-se en el nombre de salts que ha de fer el paquet o l’estat de la línia. També
hem de tenir en compte que hi ha diverses rutes redundants per arribar a la mateixa
xarxa.

Figura 1.9. Determinació de rutes d’un paquet de dades

En aquest cas, l’encaminador ha seleccionat la ruta R1-R2-R5 basant-se en el fet
que aquesta ruta té una mètrica menor i, per tant, amb més prioritat. En podria
haver seleccionat una altra ja que el nombre de salts per qualsevol ruta és de dos.

Figura 1.10. Determinació de rutes redundants
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Servidor TFTP

Un servidor TFTP (trivial file
transfer Protocol, protocol de

transferència d’arxius trivial) és
un equip que funciona com a

servidor de dades, l’encaminador
es connecta al servidor TFTP per

fer o restaurar còpies de
seguretat dels seus arxius.

La figura 1.10 mostra el cas d’una ruta determinada que deixa d’estar disponible,
llavors els encaminadors l’esborren de la taula de rutes i proporcionen una ruta
redundant que no estava activa.

Podem deduir, doncs, que aquestes rutes les genera automàticament un protocol
d’encaminament basant-se en paràmetres com són el nombre d’encaminadors que
travessa un paquet per arribar a una destinació o l’estat de la línia. També es
podrien configurar manualment, però llavors en cas de fallada les rutes no serien
redundants.

1.2.3 Capacitats dels encaminadors

Les característiques i les prestacions dels encaminadors depenen dels diferents
models i fabricants del mercat. A continuació es presenten les més comuns, però
n’hi ha moltes altres:

• NAT (network address translation, traducció d’adreces de xarxa). L’enca-
minador és capaç de fer traduccions d’adreces per xarxa i port. Això implica
que tots els equips clients de la vostra LAN tinguin accés a una altra xarxa
amb una mateixa adreça pública i, alhora, que es pugui direccionar el trànsit
públic a un host de la xarxa interna determinat.

• Monitoratge i depuració. Els encaminadors ofereixen ordres per depurar
i visualitzar diferents paràmetres de rendiment o fallades del sistema.

• Servidor DHCP (dynamic host configuration protocol, protocol de configu-
ració dinàmica de l’ordinador). Aquesta capacitat permet assignar adreces
IP a les màquines clients de la LAN o a les màquines que utilitzen serveis
d’accés remot.

• Llistes d’accés. Es pot filtrar el trànsit de la xarxa basant-se en les adreces
IP, els números de port o els protocols que s’utilitzen.

• VPN (virtual private network, xarxa virtual privada). L’encaminador
pot establir una xarxa privada virtual amb un altre dispositiu i xifrar les
comunicacions.

• Ipsec (internet protocol security, protocol d’Internet segur). L’encaminador
accepta les comunicacions xifrades del protocol IP.

• Protocols d’encaminament. Els encaminadors disposen de compatibilitat
amb diferents tipus de protocol, però no sempre tenen totes les tecnologies
disponibles per generar rutes i intercanviar taules amb els dispositius veïns.
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1.3 Inici i configuració de l’encaminador

Quan s’inicia un encaminador arrenca un procés de comprovació dels seus
dispositius físics interns i una càrrega de dades per tal que el sistema comenci
a fer les funcions que té assignades. Heu de ser capaços d’identificar les diferents
fases en l’arrencada d’un encaminador i les seves funcions.

Figura 1.11. Fases d’inici d’un encaminador

Les fases principals en iniciar un encaminador són les següents (vegeu la figura
1.11):

1. Fase post. Es fa un diagnòstic d’engegada, s’executen programes de
comprovació per als diferents dispositius interns de l’encaminador.

2. Fase d’arrencada (bootstrap). El bootstrap s’encarrega d’executar instruc-
cions per tal d’inicialitzar l’IOS.

3. Fase de càrrega de l’IOS (internetwork operating system, sistema opera-
tiu d’interconnexió). El sistema operatiu pot residir en diverses ubicacions,
normalment està en la memòria Flash o també pot estar disponible en
un servidor TFTP (trivial file transfer protocol, protocol de transferència
d’arxius trivial) en xarxa. Un cop se’n determina la ubicació es fa la càrrega
del sistema operatiu en la memòria RAM. Un cop finalitzada la instal·lació
del sistema operatiu, aquest mostra pel terminal de consola un llistat dels
dispositius maquinari i programari disponibles.

4. Fase de càrrega de l’arxiu configuració. Els arxius de configuració d’inici
resideixen en la NVRAM, aquests s’encarreguen de configurar totes les
interfícies i les taules d’encaminament i/o resolució de noms. Un cop
carregat l’IOS es carrega en memòria l’arxiu de configuració. Si l’arxiu no
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Configuració resident

El terme configuració resident
es fa servir per fer referència a

l’arxiu startup-config, que conté
la configuració que s’utilitzarà a

l’inici de la fase de càrrega de
l’encaminador.

Hyperterminal és el
programa d’emulació que

s’utilitza amb els sistemes
Microsoft. En el cas de

sistemes MacOS hi ha el
programa CoolTerm i per a

sistemes Linux trobeu el
Minicom.

està disponible es carrega des d’un servidor TFTP o mitjançant la connexió
de consola.

Quan l’encaminador ha acabat la seqüència d’inici, permet modificar la confi-
guració resident de diferents maneres: podeu connectar-vos pel port de consola
mitjançant un emulador de terminal, per una interfície Ethernet amb l’ús de
qualsevol navegador d’Internet o amb aplicacions d’administració com Telnet.

Els encaminadors es poden configurar connectant-se a ells mateixos
mitjançant una adreça IP; si no la tenen llavors es poden configurar
connectant-nos mitjançant un emulador de terminal.

Hi ha diferents maneres de configurar els encaminadors, depenent de si teniu
accés físic a l’encaminador o us trobeu en una altra ubicació: configuració per
connexions consola, per connexions web o per connexions Telnet.

1.3.1 Configuració d’un encaminador per connexions consola

S’ha de tenir en compte que els encaminadors no tenen cap perifèric d’entrada de
dades i, per tant, per tal de configurar un encaminador, ens hem de connectar des
d’un PC amb un cable de consola DB9-RJ45. Aquest cable es connecta al port
COM d’un ordinador i el connector RJ45 es connecta a l’encaminador.

Aquest tipus de configuració s’utilitza quan l’encaminador no disposa d’una
configuració TCP/IP mitjançant la qual ens podriem connectar via web o Telnet.

Figura 1.12. Connexió Hyperterminal
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Utilitzem els ports COM per
fer les connexions a
l’encaminador.

Configuració de la
transmissió de dades

S’han de configurar els
paràmetres de transmissió de
dades per indicar al sistema com
s’envia la informació. Aquesta
velocitat pot variar si s’ha de fer,
per exemple, una connexió per
descarregar imatges.

Una vegada s’ha connectat el cable de consola, cal utilitzar des del PC un programa
d’emulació de terminal, els sistemes Microsoft incorporen un programa anomenat
Hyperterminal. La figura 1.12 ens mostra com es fa la connexió a l’encaminador.

Quan s’està generant la connexió, s’ha d’indicar a l’aplicació quin és el port pel
qual es connecta el PC a l’encaminador, aquests ports habitualment són el COM1
o el COM2, la figura 1.13 mostra com s’ha de la seleccionar el port.

Figura 1.13. Assignació del port COM

Quan la connexió s’ha creat, cal especificar els paràmetres de transmissió
que s’utilitzaran per a la transferència de dades. Aquests paràmetres s’han de
configurar amb els valors següents:

• una transmissió de dades de 9.600 bits per segon,

• 8 bits de dades,

• un bit d’aturada i,

• el control de flux gestionat per maquinari.

La velocitat de transmissió pot variar segons el tipus de connexió o la funció que
es vol dur a terme. La figura 1.14 mostra la pantalla de propietats del port COM1.

Les connexions de consola utilitzen habitualment els ports COM de
l’ordinador.
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El Gtkterm és un programa
de terminal molt utilitzat en

els entorns Linux.

Figura 1.14. Configuració del port COM1 amb Hyperterminal

També es pot fer la connexió a l’encaminador pel port de consola amb un sistema
operatiu Linux. En aquest cas es realitzarà amb un programa d’emulació; n’hi ha
molts, els més populars, però, són els següents:

• Gtkterm

• Minicom

Ofereixen una interfície gràfica molt semblant a l’Hyperterminal, només cal
instal·lar-los en la versió Linux amb què es treballa i iniciar el programa. L’aspecte
del terminal és el que es mostra en la figura 1.15.

També s’han de configurar les opcions de transferència de dades des del menú
de configuració (tal com es mostra en la figura 1.16):

• amb una velocitat de 9.600 bps,

• sense bit de paritat,

• 8 bits de dades,

• 1 bit d’aturada i,

• sense control de flux
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Figura 1.15. Inici Gtkterm

Figura 1.16. Configuració Gtkterm

1.3.2 Configuració d’un encaminador per connexions web

Per connectar-se a l’encaminador i fer servir la seva eina de configuració web
s’ha d’utilitzar un navegador d’Internet. Hi ha molts tipus de navegadors, amb
qualsevol d’ells cal que s’escrigui a la barra de navegació URL l’adreça IP de
l’encaminador.

Quan el navegador es connecta amb l’encaminador cal introduir un usuari i la seva
contrasenya per tal d’accedir a la configuració.

Es disposa de les mateixes eines de configuració que amb les connexions de
consola, però amb un entorn molt més amigable. A la figura 1.17 es mostra un
inici de sessió en un encaminador mitjançant un navegador web, únicament s’ha
introduït l’adreça IP en la barra de navegació.
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Figura 1.17. Inici de sessió en un encaminador mitjançant una connexió web

Quan s’ha iniciat la sessió a l’encaminador es pot observar (figura 1.18) que
disposa d’una configuració TCP/IP tant per a la interfície WAN com per a la LAN;
a més, permet configurar serveis de xarxa com són DHCP o DNS i les connexions
sense fils.

Figura 1.18. Configuració WAN d’un encaminador
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Telnet

El protocol Telnet permet
connectar-vos a un encaminador
i fer configuracions remotament,
podeu fer aquest procés des
d’una aplicació client o des d’un
altre encaminador.

Ordre connect

L’ordre connect s’utilitza per
iniciar una sessió de Telnet des
d’un encaminador, per tancar la
connexió utilitzeu l’ordre
disconnect .

1.3.3 Configuració d’un encaminador per connexions Telnet

Les connexions Telnet permeten configurar un encaminador des de qualsevol
ubicació, únicament s’ha de disposar de l’adreça IP de l’encaminador i que aquest
tingui habilitades les terminals de Telnet.

La figura 1.19 mostra que per connectar-se a l’encaminador amb qualsevol tipus
de client Telnet simplement s’ha d’indicar el protocol i l’adreça IP.

Figura 1.19. Connexió Telnet interfície d’ordres WXP

Per iniciar la connexió heu d’introduir un login d’inici de sessió i ja disposeu
de totes les ordres necessàries per poder configurar el vostre dispositiu com si
estiguéssiu connectats mitjançant un cable de consola. La figura 1.20 mostra les
ordres que es poden executar en aquest mode de configuració de l’encaminador.

Figura 1.20. Llista d’ordres Telnet de configuració d’un encaminador

També es pot iniciar una sessió Telnet d’un encaminador a un altre mitjançant
l’ordre connect adreça_ip. Per desconnectar la sessió heu d’utilitzar l’ordre
disconnect.
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Simulador

Un simulador és una aplicació
que permet treballar amb

múltiples dispositius de xarxa,
configurar-los i accedir a

cadascun d’ells amb els diferents
modes de configuració.

En la secció “Annexos”
del web d’aquest mòdul

trobareu informació sobre
el funcionament del

simulador Packet Tracer.

Packet Tracer

Packet Tracer és un simulador de
dispositius de xarxa de l’empresa
Cisco que permet fer dissenys de
xarxa i simular configuracions de

qualsevol tipus. És un dels
simuladors més complets del

mercat.

1.3.4 Mitjançant la línia auxiliar

La connexió mitjançant la línia auxiliar (amb un mòdem connectat al port auxiliar)
té l’avantatge que a l’accedir per una connexió telefònica permet la solució remota
de problemes, independentment de l’estat de la xarxa. No obstant, presenta un
inconvenient, i és que no permet la recuperació de la contrasenya.

1.4 Ordres de configuració de l’encaminador

Una vegada l’encaminador s’ha inicialitzat teniu la possibilitat de connectar-vos
per fer múltiples modificacions, hi ha diferents modes de configuració d’usuari,
el mode privilegiat permet fer qualsevol configuració mentre que el mode usuari
només permet obtenir informació de l’encaminador. Si us connecteu a l’encami-
nador amb Telnet o amb un emulador de terminal podreu fer les configuracions
bàsiques que permet la interfície de línia d’ordres.

D’altra banda, cal tenir en compte que les configuracions dels encaminadors s’han
d’assegurar mitjançant un sistema de còpies de seguretat. Normalment l’IOS i els
arxius de configuració que hi ha a la memòria Flash i a la memòria NVRAM es
guarden fent còpies en un servidor TFTP.

Per tal de treballar i practicar amb l’encaminador es pot fer servir un simulador,
per exemple el Packet Tracer 5.3 (vegeu la figura 1.21).

Figura 1.21. Simulador Packet Tracer 5.3.2

Aquest simulador permet configurar un disseny de xarxa propi. En aquesta
aplicació els encaminadors disposen de memòria Flash i monitor de ROM, i
permet activar les línies de Telnet, connexions TFTP, web, Dhcp o Dns.
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Mode usuari

El mode usuari de configuració
permet a l’usuari visualitzar les
configuracions del sistema, però
no es poden modificar.

Un simulador permet practicar les ordres de l’encaminador i aprendre a
configurar-ho sense tenir un encaminador realment. Però cal tenir en compte que
algunes ordres de configuració dels encaminadors no estan incorporades en els
simuladors.

1.4.1 Modes de configuració d’un encaminador per línia d’ordres

Una vegada heu accedit al sistema operatiu hi podeu treballar. El que veureu
serà un pantalla semblant a la que es veu a continuació, amb el sistema esperant
l’entrada d’ordres.

1 Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841−ADVIPSERVICESK9−M), Version 12.4(15)T1
, RELEASE SOFTWARE (fc2)

2 Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
3 Copyright (c) 1986−2007 by Cisco Systems, Inc.
4 Compiled Wed 18−Jul−07 04:52 by pt_team
5 Image text−base: 0x60080608, data−base: 0x6270CD50
6

7

8 This product contains cryptographic features and is subject to United
9 States and local country laws governing import, export, transfer and

10 use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
11 third−party authority to import, export, distribute or use encryption.
12 Importers, exporters, distributors and users are responsible for
13 compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
14 agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
15 to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
16

17 A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
18 http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
19

20 If you require further assistance please contact us by sending email to
21 export@cisco.com.
22

23

24 Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.
25 Processor board ID FTX0947Z18E
26 M860 processor: part number 0, mask 49
27 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
28 191K bytes of NVRAM.
29 63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
30 Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841−ADVIPSERVICESK9−M), Version 12.4(15)T1

, RELEASE SOFTWARE (fc2)
31 Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
32 Copyright (c) 1986−2007 by Cisco Systems, Inc.
33 Compiled Wed 18−Jul−07 04:52 by pt_team
34

35

36 −−− System Configuration Dialog −−−
37

38 Continue with configuration dialog? [yes/no]: n
39

40

41 Press RETURN to get started!

El sistema Cisco IOS està dissenyat com un sistema operatiu que té diferents
modes de treball, des de cada mode es pot accedir a certes opcions i funcions
del sistema operatiu.

Els modes d’execució d’ordres en què podeu treballar en un encaminador princi-
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Prompt

Es diu prompt el caràcter o sèrie
de caràcters que es mostren en

una línia d’ordres per indicar que
està a l’espera d’ordres.

palment són:

• mode d’usuari

• mode privilegiat

• mode de configuració global

• modes de configuracions específics

Mode usuari

Aquest mode és el primer al qual s’accedeix quan s’entra en la CLI del dispositiu
Cisco. En aquest mode trobeu un conjunt d’ordres bàsiques que permeten obtenir
informació de l’encaminador, com ara consultar les configuracions o l’estat del
dispositiu. Però no es pot realitzar cap modificació de la configuració.

Podeu reconèixer que us trobeu en aquest mode quan veieu en el prompt el símbol
>. Vegeu un exemple:

1 Encaminador>

Mode Privilegiat

Aquest mode d’execució us permet realitzar qualsevol modificació de les diferents
configuracions de l’encaminador, identificareu aquest mode quan en el prompt
aparegui el símbol #. Vegeu un exemple:

1 Encaminador#

Al permetre realitzar totes les tasques administratives en el vostre dispositiu fa que
normalment es protegeixi mitjançant contrasenyes.

Per accedir aquest mode des del mode usuari s’ha d’introduir l’ordre enable. Per
tornar al mode usuari des del privilegiat només cal utilitzar l’ordre disable.

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#disable
3 Encaminador>

Mode configuració global

Una de les principals dificultats que us trobeu és l’execució d’ordres en modes de
configuració que no són adients o l’execució en un mode d’usuari que no és el
correcte. És important saber quin és el mode que es necessita en funció del que
es vol modificar en l’encaminador.

Per determinar el mode en què treballeu sempre us heu de guiar per l’indicador de
línia d’ordres.
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El mode de configuració global permet executar ordres de configuració bàsics
i accedir a altres modes de configuració, com són els d’interfície, subinterfície,
consola o terminal. El podeu identificar perquè al prompt apareix (config). Per
accedir en aquest mode cal introduir l’ordre configure terminal des del mode
priviliejat.

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#configure terminal
3 Encaminador(config)#

L’execució d’ordres de configuració bàsica us permetrà:

• consultar l’estat de l’encaminador: versió o configuració actual entre
d’altres.

• canviar el nom de l’encaminador i donar-li una descripció.

• afegir seguretat d’accés per configuració mitjançant contrasenyes.

Modes de configuracions específics

El sistema Cisco IOS també té altres modes de configuració que permeten
realitzar configuracions més concretes, en veurem dos el mode de configuració
d’interfícies i el mode de configuració de línies de consola.

El mode de configuració d’interfícies ens permet visualitzar i modificar les
configuracions de les interfícies què disposa l’encaminador. Aquest mode ens
proporciona les ordres bàsiques per configurar una interfície amb la configuració
TCP/IP adient, així com l’activació de protocols d’encaminament per generar la
taula de rutes.

Per accedir en aquest mode heu de trobar-vos en el mode de configuració global i
introduir l’ordre interface nom_interficie. Vegeu un exemple a continuació:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#interface ethernet0
4 Encaminador(config−if)#

El mode de configuració de línies de consola permet configurar la interfície de
consola, el port auxiliar i les connexions de Telnet. El podeu identificar perquè el
prompt us mostra (config-line). Per accedir en aquest mode s’hi accedeix a partir
del mode de configuració global i introduir l’ordre line console numero_consola.
Vegeu un exemple:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#line console 0
4 Encaminador(config−line)#

En la figura 1.22 podeu veure un esquema de com es passa entre els diferents
modes d’execució del Cisco IOS.
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Figura 1.22. Esquema dels modes del sistema Cisco IOS

Heu de vigilar si reinicieu l’encaminador, tan sigui per ordre o físicament, ja que
es per tota la configuració sinó s’ha guardat. L’ordre reload permet reiniciar
el sistema Cisco IOS. Per evitar la pèrdua de la configuració utilitzeu l’ordre
copy running-config startup-config que copia la configuració actual com a
configuració d’inici.

La ordre exit ens permet sortir de qualsevol mode i ens retorna al mode anterior.

1.4.2 Configuració bàsica d’un encaminador per línia d’ordres

En iniciar l’encaminador el primer que heu de fer és passar de mode usuari a
mode de configuració privilegiat. Un cop fet això, ja podeu començar a fer
la configuració bàsica de l’encaminador. La figura 1.23 us mostra un disseny
de xarxa amb un únic encaminador connectat mitjançant un cable de consola a
l’ordinador de l’usuari privilegiat, té una interfície serial que us permet tenir accés
a Internet i una interfície Ethernet per encaminar les peticions dels clients de la
xarxa LAN.

Figura 1.23. Configuració de xarxa amb un encaminador

A continuació feu totes les configuracions bàsiques per tal de subministrar els
serveis necessaris de connectivitat.

El primer que heu de fer és obtenir tota la informació referent al vostre encamina-
dor: versió del sistema operatiu, arxius d’inici i possibles configuracions. Amb
l’ordre show podeu obtenir aquesta informació.

Si voleu tenir una visió de totes les opcions que us proporciona aquesta ordre
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Símbol interrogant (?)

L’interrogant és el símbol que
mostra les diferents opcions per
a qualsevol ordre, en qualsevol
mode de configuració. És
important executar-la en cada
mode de configuració per
determinar quines són les ordres
del mode o de l’ordre.

L’ordre show version
mostra informació relativa al
sistema operatiu i les
interfícies del dispositiu. És
una de les ordres que més
informació us aporta
respecte de l’inici de
l’encaminador i dels
diferents dispositius.

o d’altres, s’ha d’afegir el signe interrogatiu ?. A continuació podeu observar
diferents opcions de l’ordre executant show ?:

1 Router#show ?
2 aaa Show AAA values
3 access−lists List access lists
4 arp Arp table
5 cdp CDP information
6 class−map Show QoS Class Map
7 clock Display the system clock
8 controllers Interface controllers status
9 crypto Encryption module

10 debugging State of each debugging option
11 dhcp Dynamic Host Configuration Protocol status
12 dot11 IEEE 802.11 show information
13 ephone Show all or one ephone status
14 file Show filesystem information
15 flash: display information about flash: file system
16 frame−relay Frame−Relay information
17 history Display the session command history
18 hosts IP domain−name, lookup style, nameservers, and host table
19 interfaces Interface status and configuration
20 ip IP information
21 ipv6 IPv6 information
22 logging Show the contents of logging buffers
23 login Display Secure Login Configurations and State
24 −−More−−

Les opcions de l’ordre show més importants són les següents:

• access-list: Mostra les llistes de control d’accés.

• arp: Mostra la taula de resolució ARP.

• debug: Mostra informació de depuració.

• flash: Mostra informació de la memòria Flash.

• history: Mostra les darrers deu ordres que heu introduït.

• hosts: Proporciona informació de noms de host.

• protocols: Mostra els protocols actius i l’estat de les interfícies.

• version: Mostra la informació referent a l’IOS i les interfícies.

Podeu observar que l’execució de l’ordre Show version informa del nom i de la
versió de l’IOS, disposa de dues interfícies en sèrie i dues de FastEthernet, i mostra
els diferents tipus i mides de memòria.

1 encaminador1#show version
2 Cisco Internetwork Operating System Software
3 IOS (tm) PT1000 Software (PT1000−I−M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
4 Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
5 Copyright (c) 1986−2005 by cisco Systems, Inc.
6 Compiled Wed 27−Apr−04 19:01 by miwang
7 Image text−base: 0x8000808C, data−base: 0x80A1FECC
8

9 ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
10 Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
11 ROM: PT1000 Software (PT1000−I−M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
12

13 System returned to ROM by reload



Planificació i administració de xarxes 32 Configuració i administració d'encaminadors

L’arxiu de configuració d’inici
de l’encaminador, conté tota

la informació referent a les
diferents interfícies i taules.

En aquest arxiu es mostren
les contrasenyes per accedir
als diferents modes o línies.

14 System image file is "flash:pt1000−i−mz.122−28.bin"
15

16 PT 1001 (PTSC2005) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of memory
17 .
18 Processor board ID PT0123 (0123)
19 PT2005 processor: part number 0, mask 01
20 Bridging software.
21 X.25 software, Version 3.0.0.
22 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
23 2 Low−speed serial(sync/async) network interface(s)
24 32K bytes of non−volatile configuration memory.
25 63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
26

27 Configuration register is 0x2102

Entre la informació que mostra aquesta ordre us podeu fixar en el següent:

• La informació del nom de l’IOS: PT1000-I-M

• El fitxer en què es desa la imatge del sistema: System image file is
“flash:pt1000-i-mz.122-28.bin”

• Les característiques de l’encaminador: el nombre de targetes de xarxa, les
interfícies en sèrie i la mida de la memòria: 2 FastEthernet/IEEE 802.3
interface(s), 2 Low-speed serial(sync/async) network interface(s) i 32K
bytes of non-volatile configuration memory.

Mitjançant l’ordre show startup-config veieu la configuració d’inici. Aquesta
s’emmagatzema a la NVRAM per defecte. I cada cop que s’inicia l’encaminador
és aquesta la configuració que es carrega.

Podeu veure el resultat d’executar aquesta ordre:

1 encaminador1#show startup−config
2 Using 607 bytes
3 !
4 version 12.2
5 no service timestamps log datetime msec
6 no service timestamps debug datetime msec
7 no service password−encryption
8 !
9 hostname encaminador1

10 !
11 !
12 !
13 interface FastEthernet0/0
14 no ip address
15 duplex auto
16 speed auto
17 shutdown
18 !
19 interface FastEthernet1/0
20 no ip address
21 duplex auto
22 speed auto
23 shutdown
24 !
25 interface Serial2/0
26 no ip address
27 shutdown
28 !
29 interface Serial3/0
30 no ip address
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31 shutdown
32 !
33 ip classless
34 !
35 !
36 !
37 line con 0
38 line vty 0 4
39 login
40 !
41 !
42 !
43 end

Es pot observar que apareix la informació de la configuració dels ports corres-
ponents a la FastEthernet i als ports en sèrie. Per aquests ports es mostra la
informació no ip address perquè encara no se’ls ha configurat l’adreça IP. També
es mostra la informació de la configuració de les línies de consola: line con 0 i
line vty 0 4.

Per a cada interfície es pot veure el nom de la interfície (Serial0), la seva
configuració (en aquest cas no té IP assignada: no ip address) i l’estat del protocol
d’encaminament (desactivat o shutdown).

Quan es disposa de tota la informació necessària referent a l’encaminador es pot
començar a configurar-lo basant-nos en l’ordre de configuració que us presentem
a continuació.

Nom de l’encaminador i missatges

Per tal d’obtenir un control més gran en la vostra xarxa cal que els encaminadors
tinguin un nom significatiu, això permet en xarxes complexes identificar els
dispositius d’una manera ràpida sense haver d’identificar adreces IP.

Per exemple, si teniu una xarxa d’encaminadors instal·lada en tota la província de
Barcelona, és molt més significatiu si a cada encaminador li doneu el nom de la
població on és (Terrassa, Viladecans, Esplugues) que si li doneu qualsevol nom
que no tingui cap significat (encaminador1, encaminador2, encaminador3...).

L’ordre per donar-li un nom s’ha d’introduir des del mode de configuració global
i és hostname Nom, proporciona una manera ràpida d’identificar els dispositius.

Per tal de configurar un missatge de benvinguda cal introduir en el mode de
configuració global l’ordre banner motd #missatge#.

1 Router>enable
2 Router#configure terminal
3 Router(config)# hostname Barcelona
4 Barcelona(config)# banner motd #això és un missatge#

Com podeu observar el nou nom de l’encaminador és “Barcelona”, el nom es veu
automàticament a l’executar l’ordre hostname i quan l’encaminador es reiniciï
veureu el missatge de rebuda.
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Activació de les contrasenyes en les línies de consola, Telnet

El fet d’activar les contrasenyes en les diferents interfícies proporciona seguretat
a la vostra xarxa i la possibilitat d’establir mecanismes de configuració local i
remota segurs, aquests mecanismes es poden classificar segons l’ordre següent,
primer activeu les contrasenyes per la línia de consola i a continuació les de Telnet.

Per realitzar l’activació de les contrasenyes de la línia de consola, tant pel mode
usuari com pel privilegiat, heu d’accedir al mode de configuració global i a la línia
de consola, utilitzeu les ordres següents per configurar les contrasenyes d’accés al
mode usuari i privilegiat:

• password clau. Per accedir al mode usuari introduïm una clau d’accés. Per
exemple, si voleu posar com a contrasenya d’usuari “caramel” introduireu
l’ordre password caramel.

• login. Indica a l’encaminador que és necessari introduir la contrasenya, és
a dir, activa la utilització de contrasenyes per accedir a l’encaminador.

Perquè us demani una contrasenya per accedir al mode privilegiat heu d’utilitzar
dues possibles ordres amb efectes diferents, que s’han d’executar des del mode de
configuració global:

• enable password contrasenya: demana contrasenya però no es xifra en
l’arxiu de configuració. És a dir, si visualitzeu l’arxiu de configuració
podríeu veure la contrasenya (password).

• enable secret contrasenya: demana contrasenya i a més es xifra en els
arxius de configuració. Si visualitzeu l’arxiu de configuració veureu la
contrasenya però xifrada, i per tant no sabreu quina és.

A continuació es mostra com podeu configurar les contrasenyes de la línia de
consola pel mode usuari i pel privilegiat:

1 Press RETURN to get started.
2

3 Benvinguts a Barcelona
4

5 Barcelona>enable
6 Barcelona#configure terminal
7 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
8 Barcelona(config)#line console 0
9 Barcelona(config−line)#password clau−usuari

10 Barcelona(config−line)#login
11 Barcelona(config−line)#exit
12 Barcelona(config)#enable secret clau−priviliejat−encriptat
13 Barcelona(config)#exit
14 Barcelona#
15 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
16 Barcelona#

L’ordre password clau-usuari configura clau-usuari com a contrasenya per al
mode usuari, i enable secret clau-privilejat-encriptat configura clau-privilejat-
encriptat com a clau del mode privilejat.
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enable secret contrasenya proporciona seguretat per accedir al mode
privilegiat i a més xifra les contrasenyes en els arxius.

La línia de Telnet permet connectar-se de manera remota a l’encaminador per
configurar-ho. Això pot resultar molt pràctic si teniu els encaminadors instal·lats
a grans distàncies físiques. En aquest cas no cal que l’administrador es desplaci a
la ubicació de cadascun dels encaminadors sinó que es va connectant remotament
per tal de configurar-los.

Per realitzar l’activació de la línia de Telnet amb contrasenya per proporcionar
un accés remot al vostre encaminador de manera segura, cal accedir al mode de
configuració global, un cop aquí executeu l’ordre line vty 0 4, això us permet
accedir al mode de configuració de Telnet. Els nombres 0 i 4 indiquen que hi ha
cinc possibles connexions concurrents en l’encaminador via Telnet.

Quan us trobeu en el mode de configuració de Telnet cal introduir les ordres per
activar l’inici de sessió i demanar la contrasenya, aquestes ordres són:

• password contrasenya: indiqueu que, per accedir a l’encaminador via
Telnet, hi ha una contrasenya que és clau-telnet.

• login: indica al sistema que és necessari introduir la contrasenya, amb la
qual cosa s’activa la utilització de contrasenyes.

Les connexions a les línies vty es poden fer des de qualsevol client Telnet,
fins i tot des dels altres encaminadors.

Podeu veure com es configura la línia vty en l’encaminador Barcelona en el codi
següent (s’utilitza la contrasenya clau-telnet).

1 Press RETURN to get started.
2

3 Benvinguts a Barcelona
4

5 Barcelona>enable
6 Barcelona#configure terminal
7 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
8 Barcelona(config)#line vty 0 4
9 Barcelona(config−line)#password clau−telnet

10 Barcelona(config−line)#login
11 Barcelona(config−line)#exit
12 Barcelona(config)#

1.4.3 Configuració de les interfícies d’un encaminador per línia
d’ordres

Hi ha un conjunt d’ordres que permeten configurar les interfícies de l’encaminador,
i les ordres són diferents segons el tipus d’interfícies. Hi ha una seqüència d’ordres
diferents per a interfícies per a xarxes amb fil o per a xarxes sense fil o per a
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L’ordre ip address permet
configurar els valors TCP/IP

en qualsevol tipus
d’interfície, cal especificar

sempre l’adreça IP i la
màscara.

shutdown

Per desactivar una interfície,
executarem l’ordre shutdown.

L’ordre description permet
a l’administrador afegir a les

interfícies descripcions de
quina funció estan fent o,

per exemple, a quina xarxa
es connecta.

interfícies connectades pel port en sèrie. També hi ha ordres diferents segons la
versió del protocol IP que s’ha de fer servir, la 4 o la 6.

Adreces IP de les interfícies Ethernet (interfícies xarxes amb fil)

Per configurar les adreces IP de qualsevol dispositiu s’ha d’accedir al mode de
configuració global de l’encaminador, i a continuació a cadascuna de les interfícies
per activar-les i configurar l’adreça. Per accedir a les interfícies s’ha d’introduir
l’ordre interface nom_interfície des del mode de configuració global, un cop ens
trobem en el mode de configuració d’interfície cal assignar l’adreça IP mitjançant
l’ordre ip address IP Màscara.

Finalment, cal activar la interfície un cop s’ha assignat l’adreça, això es fa amb
l’ordre no shutdown. Si es vol desactivar una interfície només s’ha d’executar
l’ordre shutdown.

En la taula 1.2 teniu diverses adreces IP, que cal configurar, amb les seves màscares
associades. A diferència de la configuració de les línies de consola no disposen
de contrasenyes d’accés.

Taula 1.2. Taula d’adreces IP

Interfície IP Màscara

Ethernet 0 192.168.1.1 255.255.255.0

Serial 0 80.1.1.1 255.0.0.0

Per fer les configuracions heu de seguir les ordres següents:

1 Bcn(config)#interface ethernet 0
2 Bcn(config−if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
3 Bcn(config−if)# no shutdown
4 Bcn(config−if)# exit
5 Bcn(config)#interface serial 0
6 Bcn(config−if)# ip address 80.1.1.1 255.0.0.0
7 Bcn(config−if)# no shutdown

Totes les configuracions d’interfície s’ingressen a partir del mode de
configuració global.
Un cop configurada la interfície cal activar-la mitjançant l’ordre no
shutdown.

És convenient afegir descripcions a les interfícies per tal de poder identificar
i administrar-les d’una manera més ràpida i eficient, això es fa amb l’ordre
description en el mode de configuració d’interfície.

La seqüència d’ordres que s’han d’executar en l’encaminador per introduir una
descripció en la interfície Ethernet 0, és la següent:

1 Router# configure terminal
2 Router(config)#interface ethernet 0
3 Router(config−if)# description per connectar a Barcelona.
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Cal configurar les descripcions de les interfícies per controlar millor els tipus de
connexió que té el vostre encaminador. A continuació podeu veure l’execució de
l’ordre Show running-config, que mostra les descripcions de les interficies.

1 Router>enable
2 Router#config terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router(config)#interface FastEhernet 0/0
5 Router(config−if)#description per connectar a Barcelona
6 Router(config−if)#exit
7 Router(config)#interface FastEhernet 0/1
8 Router(config−if)#description per connectar a l’empresa
9 Router(config−if)#exit

10 Router(config)#exit
11 Router#show running−config
12 Building configuration...
13

14 Current configuration : 642 bytes
15 !
16 version 12.2
17 no service timestamps log datetime msec
18 no service timestamps debug datetime msec
19 no service password−encryption
20 !
21 hostname Router
22 !
23 interface FastEthernet0/0
24 description per connectar a Barcelona
25 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
26 duplex auto
27 speed auto
28 shutdown
29 !
30 !
31 interface FastEthernet0/1
32 description per connectar a l’empresa
33 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
34 duplex auto
35 speed auto
36 shutdown
37 !

Configuracions d’interfícies amb el protocol IPv6

La configuració anterior correspon a la d’una interfície sota la versió 4 del protocol
IP, però també es pot configurar una interfície amb la versió 6 del protocol IP amb
les ordres següents:

• S’ha d’activar la versió 6 del protocol IP per a la interfície desitjada
mitjançant l’ordre ipv6 enable.

• S’ha d’assignar una adreça segons la versió 6 del protocol IP amb l’ordre
ipv6 address. En aquest cas s’ha de passar com a paràmetre la nova adreça.
Aquesta adreça es pot configurar manualment o bé el mateix encaminador
us pot fer una configuració automàtica. En aquest cas el paràmetre ha de ser
autoconfig.

• Al final s’han d’habilitar els canvis mitjançant l’ordre no shutdown.

Un exemple de configuració de les interfícies d’un encaminador amb aquesta
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Laboratori

Un laboratori és un entorn de
proves on es disposa de PC i

d’encaminadors, i es fan
configuracions per aprendre’n i
provar-ne el funcionament. Es

poden fer amb un simulador.

versió seria un encaminador amb les interfícies FastEhternet 0/0 i FastEthernet
0/1, en què per a la interfície FastEthernet 0/0 es vol assignar una configuració
automàtica, i a la FastEthernet1/1 s’assigna l’adreça 1001:db8:ff:10::1. Es fa:

1 Router(config)#interface FastEhternet 0/0
2 Router(config−if)#ipv6 enable
3 Router(config−if)#ipv6 address autoconfig
4 Router(config−if)# no shutdown
5 Router(config−if)#interface FastEthernet 0/1
6 Router(config−if)# ipv6 address 1001:db8:ff:10::1/112
7 Router(config−if)# no shutdown

Finalment, mitjançant l’ordre show podeu comprovar si totes les configuracions
en les interfícies han estat correctes. Per al cas de la versió 4 del protocol IP es fa
amb l’ordre show interface nom_interficie i en el cas de la versió 6 del protocol
es fa show ipv6 interface nom_interficie. Vegeu l’exemple per a les interfícies
que s’han configurat abans:

1 Router#show interface ethernet 0
2 show interface ethernet 0
3 ethernet 0 is up, line protocol is down (disabled)
4 Hardware is Lance, address is 0002.16ba.6e01 (bia 0002.16ba.6e01)
5 Internet address is 192.168.1.1/24
6 ...
7 Router#show ipv6 interface FastEthernet0/1
8 FastEthernet0/1 is administratively down, line protocol is down
9 IPv6 is enabled, link−local address is 1001:db8:ff:10::1/112

10 ...

La sortida de l’ordre show interface dóna una informació més completa de la
interfície. En aquest cas l’exemple només mostra els valors que fan referència a
la configuració IP.

Configuració de les interfícies en sèrie

La connexió d’un encaminador a un altre encaminador en els simuladors o en els
laboratoris es fa mitjançant les interfícies en sèrie connectant un cable anomenat
DTE-DCE. Un dels encaminadors fa les funcions de DTE (interfície en sèrie 0)
o equip terminal de dades, i l’altre fa les funcions de DCE (interfície en sèrie 1)
o equip terminal del circuit de dades, emulant el dispositiu que us proporciona el
proveïdor d’Internet.

Els encaminadors han de sincronitzar la transferència de dades a la mateixa
velocitat, per això un s’encarrega de gestionar aquesta transferència establint la
velocitat de transmissió. Per configurar quina serà la velocitat de transmissió que
marcarà es fa servir l’ordre clock rate velocitat. L’encaminador que gestiona la
transferència i determina la velocitat de transmissió s’anomena DCE.

Per connectar dos encaminadors entre ells es fa servir una connexió en sèrie.
Un dels encaminadors gestiona la transferència, s’anomena DCE, i s’hi ha de
definir la velocitat de transferència. La velocitat per defecte en els laboratoris
és de 56.000 bps.
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Per configurar la interfície en sèrie heu de seguir els passos següents:

1. Accedir a la interfície: Router(config)#interface serial 0.

2. Configurar la IP i la màscara de xarxa per a la interfície: Router(config-if)#
ip address 80.1.1.1 255.0.0.0.

3. Configurar la velocitat de transmissió (en cas que l’encaminador faci les
funcions de DCE): Router(config-if)# clock rate 56000.

4. Activar la interfície: Router(config-if)# No shutdown.

5. Sortir de la interfície: Router(config-if)# exit.

Mireu la seqüència d’ordres per configurar la interfície en sèrie amb l’adreça
IP, aquest encaminador treballa com a DCE, per això configura la velocitat de
transmissió. S’ha de configurar la interfície en sèrie per sincronitzar les dades i
les transmissions de dades amb l’ordre clock-rate.

1 Router>enable
2 Router#configure terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router(config)#interface serial 2/0
5 Router(config−if)#ip address 80.1.1.1 255.0.0.0
6 Router(config−if)#clock rate 56000
7 Router(config−if)#no shutdown
8

9 %LINK−5−CHANGED: Interface Serial2/0, changed state to down
10 Router(config−if)#exit

Adreces IP de les interfícies sense fil

Hi ha encaminadors que també estan dotats d’una antena, interfície, per poder-se
comunicar sense fils. Aleshores també s’ha de configurar aquesta antena, la seva
adreça IP i també les dades corresponents a una xarxa sense fil (WLAN), com el
nom de la xarxa, la contrasenya d’accés, etc.

Per configurar-ho els passos a seguir són les següents:

1. Crear la xarxa WLAN, mitjançant l’ordre dot11 ssid. Usant dot11 ssid
nom_xarxa, en què el nom_xarxa identifica la xarxa sense fil. S’executa
des del mode de configuració global. En crear-la també s’accedeix al mode
de configuració ssid. En aquest mode podreu configurar les dades generals
d’aquesta xarxa.

2. Un cop sou dins del mode de configuració ssid s’ha de definir el mètode
d’autenticació. Del mètode d’autenticació s’ha de definir quin algoritme
de seguretat usa i les característiques de l’algoritme. Per exemple, per
configurar l’algoritme de seguretat WPA, primer es defineix què usa aquest
algoritme amb l’ordre authentication key-management wpa i després
l’assignació d’una contrasenya amb l’ordre wpa-psk. El seu ús és: wpa−
pskascii|hexcontrasenya.
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3. Configurar l’adreça IP d’aquest punt d’accés. Això es fa des del mode
de configuració d’interfície. Per accedir-hi també s’ha d’executar l’ordre
interface, però en aquest cas la interfície és identificada per dot11Radio.
Per tant, l’ordre és interface dot11Radio 0/1/0. Un cop situats en el mode
interfície s’assigna l’adreça IP de la mateixa manera que en les xarxes amb
fils, mitjançant l’ordre ip address.

4. Després de configurar l’adreça IP, s’assigna aquesta interfície a la xarxa
sense fil que s’ha creat abans. Això es fa amb l’ordre ssid nom_xarxa.

En la figura 1.24 podeu veure un exemple en el simulador Packet Tracer per a la
configuració d’un exemple d’una xarxa amb fil i sense fil, a partir de l’esquema
de xarxa següent.

Figura 1.24. Esquema d’encaminador per xarxa amb fil i sense fil

Voleu configurar l’encaminador Router perquè el PC1 i i el PC2 tinguin connexió.
La configuració que s’ha d’assignar és la que teniu en la taula 1.3 i taula ??.

Taula 1.3. Configuració TCP/IP de l’encaminador Router0

Interfície IP Màscara

FastEthernet 0/0 172.16.0.1 255.255.0.0

Dot11Radio 0/1/0 192.168.20.1 255.255.255.0

Taula 1.4. Configuració TCP/IP dels ordinadors PC1 i PC2

Ordinador IP Màscara Porta d’ennlaç

PC1 172.16.0.11 255.255.0.0 172.16.0.1

PC2 192.168.20.11 255.255.255.0 192.168.20.1

Primer de tot, heu de modificar els dispositius amb què es treballa del simulador.
Primer heu de modificar els mòduls de l’encaminador per dotar-lo d’una interfície
sense fil (una antena). Per afegir el mòdul, en el cas del simulador, haureu
d’accedir a la pestanya física de les propietats de l’encaminador i fer els passos
següents:



Planificació i administració de xarxes 41 Configuració i administració d'encaminadors

1. Apagar l’encaminador.

2. Seleccionar el mòdul a afegir, en aquest cas correspon a una antena Wi-Fi.
En el simulador s’anomena HWIC-AP-AG-B.

3. Apareix la interfície en la cantonada inferior dreta i l’heu d’arrossegar fins
a l’encaminador.

Vegeu en la figura 1.25 com s’afegeix aquest mòdul.

Figura 1.25. Com s’afegeix el mòdul sense fil a l’encaminador

En el cas de l’ordinador, també l’heu de dotar d’una antena sense fil (figura 1.26).
Per afegir-la al mòdul, en el cas del simulador, haureu d’accedir a la pestanya física
de les propietats de l’encaminador i fer els passos següents:

1. Apagar l’ordinador.

2. Seleccionar el mòdul a afegir. En aquest cas correspon a una antena Wi-Fi.
En el simulador s’anomena Linksys.

3. Apareix la interfície en la cantonada inferior dreta i l’heu d’arrossegar fins a
l’ordinador. Possiblement a l’ordinador no teniu lloc per afegir-la, aleshores
abans haureu d’eliminar la interfície de Fast Ethernet per deixar lloc a
l’antena Wi-Fi.
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Figura 1.26. Com s’afegeix un mòdul sense fil a l’ordinador

La configuració a l’encaminador R1 és:

1 Router>enable
2 Router#config terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router(config)#interface FastEthernet 0/0
5 Router(config−if)#ip address 172.16.0.1 255.255.0.0
6 Router(config−if)#description Xarxa amb fils
7 Router(config−if)#no shutdown
8

9 %LINK−5−CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
10

11 %LINEPROTO−5−UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state
to up

12

13 Router(config−if)#exit
14 Router(config)#dot11 ssid SenseFils
15 Router(config−ssid)#authentication key−management wpa
16 Router(config−ssid)#wpa−psk ascii a12345678
17 Router(config−ssid)#exit
18 Router(config)#interface dot11radio 0/1/0
19 Router(config−if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
20 Router(config−if)#description xarxa sense fils
21 Router(config−if)#ssid SenseFils
22 Router(config−if)#no shutdown
23

24 %LINK−5−CHANGED: Interface Dot11Radio0/1/0, changed state to up
25

26 %LINEPROTO−5−UPDOWN: Line protocol on Interface Dot11Radio0/1/0, changed state
to up

I per comprovar que la configuració és correcta:

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

Protocol
3

4 FastEthernet0/0 172.16.0.1 YES manual up up
5

6 FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
7

8 Dot11Radio0/1/0 192.168.20.1 YES manual up up
9
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10 Dot11Radio0/1/1 unassigned YES unset administratively down down
11

12 Vlan1 unassigned YES unset administratively down down

Per connectar el PC2 a la xarxa sense fil creada en l’encaminador, s’ha de fer com
podeu veure en la figura 1.27.

Figura 1.27. Com es configura la connexió sense fil a l’ordinador

Un cop configurades les IP dels ordinadors de manera estàtica i connectat el PC2
a la xarxa SenseFils, tan sols queda comprovar que hi ha connexió entre ells. Ho
fareu amb l’ordre ping.

Des del PC2 seria:

1 PC>ping 192.168.20.1
2

3 Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:
4

5 Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=17ms TTL=255
6 Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=7ms TTL=255
7

8 Ping statistics for 192.168.20.1:
9 Packets: Sent = 2, Received = 2, Lost = 0 (0% loss),

10 Approximate round trip times in milli−seconds:
11 Minimum = 7ms, Maximum = 17ms, Average = 12ms
12 PC>ping 172.16.0.11
13

14 Pinging 172.16.0.11 with 32 bytes of data:
15

16 Reply from 172.16.0.11: bytes=32 time=18ms TTL=127
17 Reply from 172.16.0.11: bytes=32 time=12ms TTL=127
18 Reply from 172.16.0.11: bytes=32 time=10ms TTL=127
19

20 Ping statistics for 172.16.0.11:
21 Packets: Sent = 3, Received = 3, Lost = 0 (0% loss),
22 Approximate round trip times in milli−seconds:
23

24 Minimum = 10ms, Maximum = 18ms, Average = 13ms
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En el cas del simulador, si
useu Packet Tracer,

s’accedeix per la pestanya
GUI de l’encaminador

Linksys dels dispositius
sense fils.

Configuració gràfica d’una adreça IP sense fil

Els encaminadors, a part de tenir un conjunt d’ordres per configurar la interfície
sense fil, també ofereixen, en la majoria de casos, una configuració gràfica de
la interfície sense fil. Habitualment, l’accés a aquesta configuració gràfica es fa
accedint a la configuració de l’encaminador pel web, i es fa emplenant una sèrie
de camps que ofereixen les diferents pàgines de configuració.

Vegeu en la figura 1.28 la pantalla inicial de la configuració, en què podeu assignar
la configuració TCP/IP de la interfície emplenant els camps de l’adreça IP (IP
adress) i de la màscara de xarxa (subnet mask).

Figura 1.28. Pàgina principal de configuració de l’encaminador sense fil

Un cop feta la configuració TCP/IP, heu de definir la xarxa sense fil (wireless) a
la qual doneu accés. Per fer-ho accediu a les diferents pàgines que mostra l’opció
Wireless del menú superior. En la primera pàgina -vegeu la figura 1.29, figura
1.30 i figura 1.31- podeu assignar els valors següents de la vostra xarxa sense fil.
Aquests valors són:

1. Mode de xarxa (network mode). Permet triar sobre quin estàndard Wi-Fi estarà
disponible la vostra xarxa. Es poden seleccionar les opcions següents:

• Mixed. És l’opció per defecte i dóna servei als estàndards Wi-Fi 802.11b,
802.11g i 802.11n. Tots es connecten a les velocitats que corresponen a
cada estàndard.

• B-Only. Només dóna servei als dispositius que usen l’estàndard 802.11b,
i es poden connectar a l’encaminador sense fil a velocitats màximes d’11
Mbps.

• G-Only. Només dóna servei als dispositius que usen l’estàndard 802.11g i
802.11n. Els dispositius 802.11b no es poden connectar. Els que es poden
connectar a l’encaminador sense fil ho fan a velocitats màximes de 54 Mbps.

• N-Only. Només dóna servei als dispositius que usen l’estàndard 802.11n.
Es poden connectar a l’encaminador sense fil a velocitats màximes de 300
Mbps.
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• B/G-Mixed. Només dóna servei als dispositius que usen l’estàndard
802.11b i 802.11g. Els dispositius 802.11n no es poden connectar. Els
que es poden connectar a l’encaminador sense fil ho fan a les velocitats
corresponents al seu estàndard.

• G/N-Mixed. Només dóna servei als dispositius que usen l’estàndard
802.11g i 802.11n. Els dispositius 802.11b no es poden connectar. Els
que es poden connectar a l’encaminador sense fil ho fan a les velocitats
corresponents al seu estàndard.

• Disabled. Per desactivar la connectivitat Wi-Fi. Interessa quan es fan
tasques de manteniment.

Figura 1.29. Com es tria l’estàndard Wi-Fi

2. Nom de la xarxa (network name) o SSID. És el nom únic de la xarxa sense
fil per a tots els dispositius d’aquesta. Distingeix entre majúscules i minúscules,
no ha d’excedir trenta-dos caràcters alfanumèrics, i pot ser qualsevol caràcter del
teclat.

3. Freqüència de ràdio (radio band). Té dues opcions: l’estàndard a 20 MHZ
i utilitzat per tots els dispositius amb qualsevol estàndard, 802.11b, 802.11g o
802.11n; i l’amplada a 40 MHz, que pot utilitzar dos canals, un de primari (canal
ample) i un de secundari (canal estàndard). Millora el rendiment de l’estàndard
802.11n.
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Figura 1.30. Com es trien el nom i la freqüència de la xarxa

4. Amplada del canal (wide channel). Si heu seleccionat la freqüència de ràdio
de 40 MHz, aquesta opció permet l’ajust de banda de ràdio.

5. Canal sense fil (wireless channel). Per seleccionar el canal adequat per utilitzar
entre el vostre encaminador sense fil i els ordinadors de la xarxa sense fil. Podeu
seleccionar Auto perquè l’encaminador sense fil seleccioni el canal amb el mínim
d’interferències.

6. Difusió de l’SSID (SSID broadcast). La podeu activar (enable) o desactivar
(disable) si voleu que la vostra xarxa sigui visible o no. Si la feu visible qualsevol
ordinador amb una antena Wi-Fi la pot trobar, ja que se li mostra en la llista de
xarxes disponibles. En canvi, si la desactiveu per connectar-vos des d’un ordinador
haureu de saber el nom de la xarxa, ja que no apareixerà en la llista.

Figura 1.31. Com es trien el canal de la xarxa i la visibilitat de l’SSID
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Un cop definides les característiques principals de la xarxa Wi-Fi caldrà definir-ne
la seguretat. Això ho fareu mitjançant claus o restringint l’accés per l’adreça MAC
dels ordinadors. Mitjaçant l’opció de menú wireless security (seguretat sense fil)
podeu definir les contrasenyes i el tipus de contrasenya a usar. El primer que heu
de fer és seleccionar el tipus de seguretat que assigneu a la vostra xarxa sense fil,
i per a cada tipus de seguretat s’han de definir una sèrie de paràmetres.

Si seleccioneu l’opció WEP (wired equivalent privacy o equivalent a la privacitat
amb fil) podreu introduir fins a quatre claus WEP. Per fer-ho, primer se n’ha
d’escollir la mida: sempre que les nostres targetes la suportin, com més llarga
millor. Les opcions són 64 bits (deu dígits hexadecimals) i 128 bits (vint-i-sis
dígits hexadecimals).

Finalment, teniu l’opció de crear les vostres pròpies claus (recordeu que una xifra
hexadecimal pot ser un nombre del 0 al 9 o una lletra entre la A i la F) o d’escriure
una frase sense espais i prémer el botó generate. Vegeu-ne un exemple en la figura
1.32.

Figura 1.32. Propietats de la contrasenya tipus WEP

Si seleccioneu l’opció WPA personal o WPA2 personal us apareixen unes
pàgines com les que podeu veure en lafigura 1.33 i figura 1.34. La diferència és que
el WPA2 és una correcció del WPA. Aquí podeu seleccionar el tipus d’encriptació
que s’usarà per transmetre la informació. Trobem dos tipus d’encriptació:

• TKIP (temporal key integrity protocol o protocol d’integritat de clau
temporal), que fa servir un procés denominat canvi automàtic de claus. Les
claus de codificació canvien amb tanta rapidesa que és difícil que siguin
capturada per algú aliè a la xarxa.

• AES (advanced encryption standard o estàndard d’encriptació avançat) en
lloc del TKIP. Aquest és un algoritme de clau simètrica, és a dir, la mateixa
clau s’utilitza tant per xifrar com per desxifrar les dades.
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Figura 1.33. Propietats de la contrasenya WPA personal

Figura 1.34. Propietats de la contrasenya WPA2 personal

A banda de donar seguretat d’accés mitjançant una contrasenya, podeu filtrar per
adreces MAC. Per fer-ho s’ha d’accedir a l’opció del menú wireless mac filter
(filtre d’adreces MAC de xarxes sense fil) en què apareix una pàgina com la que
podeu veure en la figura 1.35.

Figura 1.35. Filtre per adreça MAC

Aquí podreu fer les funcions següents:

1. Habilitar (enable) o deshabilitar (disable) el filtre per MAC.
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copy

L’ordre copy permet fer còpies
de seguretat de qualsevol arxiu
del sistema i de l’IOS. Només es
pot executar des del mode
privilegiat.

2. Evitar (prevent) o permetre l’accés a una llista d’adreces MAC.

3. Definir la llista d’adreces MAC a la qual permeteu o prohibiu l’accés a la
vostra xarxa sense fil.

1.4.4 Còpia de seguretat d’arxius de configuració

Quan s’han fet totes les configuracions podeu consultar-les mitjançant l’ordre
show running-config, aquest arxiu us mostra la configuració activa de totes
les interfícies, les diferents contrasenyes per als modes d’usuari, excepte del
privilegiat que està xifrat i la resta de configuracions que s’han fet.

Vegeu en la taula 1.5 un exemple per treballar amb còpies de seguretat; primer
veureu les característiques que voleu configurar de l’encaminador.

Taula 1.5. Característiques de l’encaminador

Característica Valor

Nom encaminador Barcelona

Missatge Benvinguts a Barcelona

Contrasenya mode usuari clau-usuari

Contrasenya mode privilegiat clau-privilegiat

Contrasenya per a connexió amb Telnet clau-telnet

IP FastEthernet 0/0 192.168.0.1

Descripció FastEthernet 0/0 Per connectar amb l’oficina

IP FastEthernet 0/1 10.0.0.1

Descripció FastEthernet 0/1 Per connectar amb el magatzem

IP Serial 0/2 80.0.0.1

Descripció Serial 0/2 Per connectar amb l’encaminador d’Internet

Les ordres IOS per dur a terme aquesta configuració són:

1 Router>enable
2 Router#config terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router(config)#hostname Barcelona
5 Barcelona(config)#banner motd #Benvinguts a Barcelona#
6 Barcelona(config)#line console 0
7 Barcelona(config−line)#password clau−usuari
8 Barcelona(config−line)#login
9 Barcelona(config−line)#exit

10 Barcelona(config)#enable secret clau−priviliejat
11 Barcelona(config)#line vty 0 4
12 Barcelona(config−line)#password clau−telnet
13 Barcelona(config−line)#exit
14 Barcelona(config)#interface FastEthernet 0/0
15 Barcelona(config−if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
16 Barcelona(config−if)#no shut
17 Barcelona(config−if)#description Per connectar amb l’oficina
18 Barcelona(config−if)#exit
19 Barcelona(config)#interface FastEthernet 0/1
20 Barcelona(config−if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
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21 Barcelona(config−if)#description Per connectar amb el magatzem
22 Barcelona(config−if)#no shutdown
23 Barcelona(config−if)#exit
24 Barcelona(config)#interface Serial 2/0
25 Barcelona(config−if)#ip address 80.0.0.1 255.0.0.0
26 Barcelona(config−if)#description Per connectar amb l’encaminador d’Internet
27 Barcelona(config−if)#no shutdown

Per comprovar que aquesta configuració s’ha assignat correctament, podeu execu-
tar l’ordre show running-config i comprovar que les dades són correctes:

1 Barcelona#show running−config
2 Building configuration...
3

4 Current configuration : 683 bytes
5 !
6 version 12.4
7 no service timestamps log datetime msec
8 no service timestamps debug datetime msec
9 no service password−encryption

10 !
11 hostname Barcelona
12 !
13 !
14 !
15 enable secret 5 $1$mERr$NcDcxmg95SKhXv60/hb8t1
16 !
17 !
18 !
19 interface FastEthernet0/0
20 description Per connectar amb l’oficina
21 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
22 duplex auto
23 speed auto
24 !
25 interface FastEthernet0/1
26 description Per connectar amb el magatzem
27 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
28 duplex auto
29 speed auto
30 !
31 interface Serial2/0
32 description Per connectar amb l’encaminador d’Internet
33 ip address 80.0.0.1 255.0.0.0
34 !
35 interface Vlan1
36 no ip address
37 shutdown
38 !
39 ip classless
40 !
41 !
42 !
43 banner motd ^CBenvinguts a Barcelona^C
44 !
45 !
46 !
47 !
48 line con 0
49 password clau−usuari
50 login
51 line vty 0 4
52 password clau−telnet
53 login
54 !
55 !
56 !
57 end
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En finalitzar les configuracions i l’anàlisi dels arxius deseu la configuració de la
memòria RAM en la NVRAM mitjançant l’ordre copy running-config startup-
config.

1 Barcelona#copy running−config startup−config

L’ordre copy running-config startup-config us permet fer una còpia de
la configuració actual sobre l’arxiu de configuració per defecte. Si no feu
aquesta còpia, a l’apagar l’encaminador perdreu tota la configuració que s’ha
fet.

També es podria emmagatzemar l’arxiu de configuració d’inici en un servidor
TFTP mitjançant l’ordre copy startup-config tftp.

Altres comandaments de consola

Hi ha altres ordres de consola que són de força utilitat, com exec-timeout 0 0.
Aquesta ordre estableix el temps d’expiració per a la sessió EXEC en zero minuts
i zero segons. El que es persegueix amb això és prevenir que la sessió excedeixi
el límit de temps i desconnecteu l’usuari. També podria introduir l’ordre no exec-
timeout. No és aconsellable utilitzar-lo en dispositius en producció.

L’ordre de configuració de línia logging synchronous és útil quan la consola
mostra missatges al mateix temps que s’intenta introduir ordres EXEC. En lloc de
que els missatges de la consola quedin interromputs per les entrades realitzades
per l’usuari, aquestes entrades apareixeran en una línia individual al final de cada
missatge de consola que interrompi aquesta entrada. Això facilita en gran manera
la lectura de les entrades i els missatges.

La interfície d’usuari inclou un mode d’edició millorat habilitat per defecte, que
proporciona un conjunt de funcions clau d’edició. Utilitzeu l’ordre privilegiat no
terminal editing per desactivar aquesta manera, o bé l’ordre terminal editing per
tornar a activar-lo.
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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.

2. Administració de l’encaminador

El manteniment correcte dels encaminadors i la planificació de les còpies de
seguretat dels vostres dispositius us permeten optimitzar el trànsit en la vostra
xarxa.

Heu de tenir en compte que els encaminadors no poden treballar sense un sistema
operatiu i arxius de configuració, heu de ser capaços de determinar les seqüències
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, heu de fer còpies de seguretat, que us 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
us 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.

2.1 Imatges d’IOS

Els arxius del sistema operatiu IOS i els de configuració d’inici són els elements
fonamentals per al bon funcionament del vostre 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
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Nom de l’arxiu IOS

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

característiques i el format de
l’arxiu.

la ROM, per determinar on resideix i el tipus d’inici es fa servir el registre de
configuració.

En la figura 2.1 s’observa la seqüència de càrrega de l’IOS i dels arxius de
configuració i les diferents ubicacions on poden residir.

Figura 2.1. Seqüència de càrrega de l’IOS

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.

Els fitxers del sistema operatiu tenen una estructura de noms molt significativa,
simplement veient el nom podeu 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 2.1 us mostra les
característiques dels noms de l’arxiu IOS.

Taula 2.1. Format dels noms IOS

Plataforma Característiques Format

C2500 IS LZ

C1700 BNS L

El primer 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 que trobeu a continuació a la taula 2.2 són les més
comunes.
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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.

Taula 2.2. Valors de les sigles dels noms IOS

Valor Significat

I Proporciona suport per a 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. A
continuació us mostrem un exemple d’ús d’aquesta ordre.

1 Router#show version
2 Cisco IOS Software, 1841 Software (C1841−ADVIPSERVICESK9−M), Version 12.4(15)T1

, RELEASE SOFTWARE (fc2)
3 Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
4 Copyright (c) 1986−2007 by Cisco Systems, Inc.
5 Compiled Wed 18−Jul−07 04:52 by pt_team
6

7 ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
8

9 System returned to ROM by power−on
10 System image file is "flash:c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin"
11

12 This product contains cryptographic features and is subject to United
13 States and local country laws governing import, export, transfer and
14 use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
15 third−party authority to import, export, distribute or use encryption.
16 Importers, exporters, distributors and users are responsible for
17 compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
18 agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
19 to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
20

21 A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
22 http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
23

24 If you require further assistance please contact us by sending email to
25 export@cisco.com.
26

27 Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.
28 Processor board ID FTX0947Z18E
29 M860 processor: part number 0, mask 49
30 2 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
31 191K bytes of NVRAM.
32 63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
33

34 Configuration register is 0x2102

Podeu observar, a més:

• El programa d’arrencada (bootstrap) s’executa des de la memòria ROM, la
línia concreta que ho diu és ROM: System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8,
RELEASE SOFTWARE (fc1)

• La càrrega del sistema s’ha executat des de la memòria Flash. Ho veieu
a la línia System image file is “flash:c1841-advipservicesk9-mz.124-
15.T1.bin”

• Quin encaminador és i quina versió. Ho diu la línia Cisco 1841 (revision
5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.



Planificació i administració de xarxes 56 Configuració i administració d'encaminadors

ROMMON

El monitor de ROM 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.

• També es pot veure el valor del camp configuration register, que, en aquest
cas, té el valor 0x2102. Aquest valor us indica el tipus d’inici de l’encamina-
dor mitjançant aquest codi hexadecimal. La línia és Configuration register
is 0x2102.

2.1.1 Inici de l’encaminador: ROMMON

A vegades ens pot interessar modificar el procés d’inici de l’encaminador. Per
fer-ho hi ha 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.

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. Aquest mode de treball us 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 podeu interrompre el procés
d’arrencada de l’encaminador per accedir al ROMMON amb la combinació de
tecles ctrl+pause.

La combinació de tecles ctrl+pause us permet accedir al ROMMON. Fa una
interrupció en la càrrega del sistema operatiu. En el cas de voler-ho fer des
del simulador Packet Tracer la combinació de tecles és ctrl+c.

Identifiqueu que us trobeu 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
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L’ordre confreg

Permet modificar la configuració
d’inici que resideix al registre de
configuració, únicament es pot
executar des del monitor de
ROM.

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.

Per saber quines opcions de configuració es poden utilitzar en el ROMMON es
pot fer mitjançant l’ordre ?, són les següents:

1 System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
2 Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.
3

4 Self decompressing the image :
5 ###########
6 monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
7

8 rommon 1 > ?
9 boot boot up an external process

10 confreg configuration register utility
11 dir list files in file system
12 help monitor builtin command help
13 reset system reset
14 set display the monitor variables
15 tftpdnld tftp image download
16 unset unset a monitor variable
17 rommon 2>reset

Des del ROMMON es pot modificar el registre de configuració amb l’ordre
confreg valor. El registre és un valor que s’emmagatzema en la NVRAM, 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 tingueu 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 2.3 us mostra els valors més comuns que pot tenir el registre de
configuració i què volen indicar.

Taula 2.3. Valors del registre de configuració d’un encaminador

Valor Funció

0x2100 Inicia l’encaminador amb el monitor de ROM.

0x2101 Inicia l’encaminador des de la memòria Flash.

0x2102 fins a 0xnnnF Inicia l’encaminador des de la memòria NVRAM.

0x2142 Inicia l’encaminador sense carregar l’arxiu de
configuració. Serveix per recuperar contrasenyes.

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 podeu
modificar la configuració d’inici. A continuació amb l’ordre reload reinicieu
l’encaminador per tal que es carregui l’encaminador tal com heu indicat.

El codi següent mostra com podeu modificar la configuració perquè s’iniciï amb
el monitor de ROM. S’executa l’ordre config-register 0x2100, a continuació
guardeu la configuració i recarregueu l’encaminador mitjançant l’ordre reload.

1 barcelona>enable
2 Password:
3 barcelona#config terminal
4 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
5 barcelona(config)#config−register 0x2100
6 barcelona(config)#exit
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Assistent de configuració
del sistema

Quan arrenqueu un encaminador
que no té arxiu de configuració

(startup-config) us apareix
automàticament una pregunta

que us demana si voleu
configurar el sistema de manera
assistida. Es tracta de l’assistent

de configuració. Si no voleu
configurar l’encaminador fent

servir aquesta eina, heu d’indicar
que no.

7 barcelona#reload
8 Proceed with reload? [confirm]
9 System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)

10 Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
11 cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of

memory
12

13 rommon 1 > confreg 0x2102
14 rommon 2 > reset
15 System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
16 Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
17 cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of

memory
18

19 Self decompressing the image :
20 ########################################################################## [OK]
21 −−−−
22

23 −−− System Configuration Dialog −−−
24

25 Continue with configuration dialog? [yes/no]: n
26

27

28 Press RETURN to get started!
29 barcelona>

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
utilitzeu l’ordre confreg 0x2102 i recarregueu el sistema amb l’ordre reset.

Recuperació de contrasenyes

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

1. Una vegada observeu que no teniu la contrasenya del mode privilegiat, executeu
l’ordre show version per poder recuperar el valor del registre. L’obteniu en la
darrera línia que mostra l’ordre, concretament Configuration register is 0x2102.
A continuació us presentem l’execució del codi:

1 Router>enable
2 Password:
3 Password:
4 Password:
5 % Bad secrets
6 Router>show version
7 Cisco Internetwork Operating System Software
8 IOS (tm) C2600 Software (C2600−I−M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
9 Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

10 Copyright (c) 1986−2005 by cisco Systems, Inc.
11 Compiled Wed 27−Apr−04 19:01 by miwang
12 Image text−base: 0x8000808C, data−base: 0x80A1FECC
13

14 ROM: System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
15 Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
16 ROM: C2600 Software (C2600−I−M), Version 12.2(28), RELEASE SOFTWARE (fc5)
17

18 System returned to ROM by reload
19 System image file is "flash:c2600−i−mz.122−28.bin"
20

21 cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of
memory
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22 .
23 Processor board ID JAD05190MTZ (4292891495)
24 M860 processor: part number 0, mask 49
25 Bridging software.
26 X.25 software, Version 3.0.0.
27 1 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s)
28 32K bytes of non−volatile configuration memory.
29 63488K bytes of ATA CompactFlash (Read/Write)
30

31 Configuration register is 0x2102
32 Router>

2. Seguidament reinicieu l’encaminador, i amb la combinació de tecles con-
trol+pause accediu al ROMMON.

1 Router>reset
2 Self decompressing the image :
3 ############
4 monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
5 rommon 1 > confreg 0x2142

3. A continuació amb l’ordre confreg 0x2142 s’inicia l’encaminador sense
carregar l’arxiu de configuració.

1 Self decompressing the image :
2 ############
3 monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
4 rommon 1 > confreg 0x2142
5 rommon 2 > reset

4. Com que no hi és, us apareix l’assistent de configuració del sistema, el podeu
cancel·lar i tornar a fer una configuració. Llavors podeu consultar una còpia del
fitxer startup-config per veure la contrasenya sense xifrar i canviar-la per posar-ne
una de nova que coneixeu vosaltres.

1 System Bootstrap, Version 12.1(3r)T2, RELEASE SOFTWARE (fc1)
2 Copyright (c) 2000 by cisco Systems, Inc.
3 cisco 2620 (MPC860) processor (revision 0x200) with 60416K/5120K bytes of

memory
4

5 Self decompressing the image :
6 ########################################################################## [OK]
7 −−−−−
8 −−− System Configuration Dialog −−−
9

10 Continue with configuration dialog? [yes/no]: n
11

12

13 Press RETURN to get started!
14

15 Router>
16 Router>enable
17 Router#copy startup−config running−config
18 Destination filename [running−config]?
19

20 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
21

22 407 bytes copied in 0.416 secs (978 bytes/sec)

5. A partir d’aquí ja podeu donar els nous valors de les contrasenyes des del mode
privilegiat i l’ordre enable.
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1 Router#configure terminal
2 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
3 Router(config)#enable secret clau

6. Ja podeu també fixar una nova contrasenya per l’accés per consola mitjançant
l’ordre password des del mode consola.

1 Router(config)#line console 0
2 Router(config−line)#password usuari
3 Router(config−line)#login
4 Router(config−line)#exit
5 Router(config)#exit

7. Ara configureu que a l’iniciar l’encaminador carregueu el regitre actual,
mitjançant l’ordre config-register 0×2102 i feu una còpia de la configuració
actual com a configuració d’inici de l’encaminador. Tan sols us queda reiniciar
l’encaminador.

1 Router(config)#config−register 0x2102
2 Router(config)#exit
3 Router#copy running−config startup−config
4 Destination filename [startup−config]?
5 Building configuration...
6 [OK]
7 Router#reload

Decidir d’on s’inicia l’IOS

L’ordre boot-system us 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 voleu canviar la seqüència d’inici heu d’utilitzar l’ordre boot system ubica-
cio_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.
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Servidor TFTP

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

2.1.2 Servidor 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 heu realitzat les configuracions necessàries,
heu de ser capaços de poder fer còpies de seguretat, per això necessiteu 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 2.2 us
mostra el procés d’instal·lació del servidor i en quina carpeta resideix.

Figura 2.2. Instal·lació d’un servidor TFTP

Quan s’ha fet el procés d’instal·lació cal observar la configuració del servidor
TFTP, que 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 s’especifiquin en
l’opció tftp root directory.

En la figura 2.3 podeu observar les propietats de configuració del servidor TFTP,
que mostra el port que utilitza el servei i també el directori on s’emmagatzemen
les imatges.

També es pot instal·lar el servidor TFTP per a sistemes operatius lliures. Per
exemple, en el cas de l’Ubuntu, podem trobar el paquet tftpd-hpa. Aquest paquet
s’instal·la mitjançant el codi següent:

1 #apt−get install tftpd−hpa
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Amb l’ordre show flash es
pot 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.

Figura 2.3. Configuració d’un servidor TFTP

Un cop instal·lat només mancaria configurar-lo, per fer-ho heu d’editar el fitxer
/etc/default/tftpd-hpa i podeu donar els valors als paràmetres de configuració.
Els més importants són:

• tftp_directory, que correspon al directori en què posarem o rebrem els
fitxers a intercanviar amb l’encaminador.

• run_daemon, que pot tenir els valors “yes” o “no”. Indiquem si s’ha
d’executar com a procés dimoni i, per tant, sempre en execució.

1 # cat /etc/default/tftpd−hpa
2

3 TFTP_USERNAME="tftp"
4 TFTP_DIRECTORY="/var/lib/tftpboot"
5 TFTP_ADDRESS="0.0.0.0:69"
6 TFTP_OPTIONS-="secure"
7 RUN_DAEMON="yes"

Un cop canviada la configuració heu de reiniciar el servei TFTP perquè els valors
canviats prenguin vigència. Ho feu excutant l’ordre /etc/init.d/tftpd-hpa start.

Per accedir des de l’encaminador al servidor TFTP només us 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 heu de fer el següent:

Còpia de l’IOS

Utilitzeu l’ordre show flash per obtenir el nom del fitxer que conté l’IOS, a
continuació amb l’ordre copy flash tftp indiqueu al sistema que voleu fer una
còpia de seguretat al servidor TFTP, us demana quina és l’adreça del servidor i
quin és el nom de la imatge de l’IOS d’origen i de destinació. Vegeu a continuació
la seqüència d’ordres que us permet realitzar-ho:
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1 barcelona#sh flash
2

3 System flash directory:
4 File Length Name/status
5 3 33591768 c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin
6 2 28282 sigdef−category.xml
7 1 227537 sigdef−default.xml
8 [33847587 bytes used, 30168797 available, 64016384 total]
9 63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)

10

11

12 barcelona#copy flash tftp
13 Source filename []? c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin
14 Address or name of remote host []? 192.168.0.99
15 Destination filename [c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin]? c1841−

advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin−copia
16

17 Writing c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin
...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

18 [OK − 33591768 bytes]
19

20 33591768 bytes copied in 2.047 secs (16410000 bytes/sec)
21 barcelona#

Amb l’ordre sh flash obteniu el nom del fitxer c1841-advipservicesk9-mz.124-
15.T1.bin, que usareu després quan us connecteu per TFTP (en aquest cas el
servidor té l’adreça IP 192.168.0.99). També podeu simular aquest escenari en
el simulador Packet Tracer usant un encaminador(figura 2.4), i connectar-lo a un
servidor (és un dels dispositius finals anomenat Server-PT).

Figura 2.4. Simulador TFTP - Encaminador amb Packet Tracer

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

Còpia d’arxiu de configuració

Primer heu de fer una còpia de la configuració activa del fitxer running-config al
fitxer d’inici startup-config, i a continuació utilitzeu l’ordre copy startup-config
tftp per fer la còpia de seguretat en el servidor TFTP. Aquesta ordre us demanarà
l’adreça del servidor i el nom de l’arxiu de configuració d’origen i de destinació.
Podeu fer-ho sobre el simulador amb la topologia de xarxa que es mostra a la figura
2.4. Vegeu a continuació la seqüència d’ordres que ho implementa:

1 barcelona>enable
2 barcelona#copy running−config startup−config
3 Destination filename [startup−config]?
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4 Building configuration...
5 [OK]
6 barcelona#copy startup−config tftp
7 Address or name of remote host []? 192.168.0.99
8 Destination filename [barcelona−confg]?
9

10 Writing startup−config...!!
11 [OK − 466 bytes]
12

13 466 bytes copied in 0.01 secs (46000 bytes/sec)

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 heu fet les còpies de seguretat dels arxius de configuració i de l’arxiu de
l’IOS, les teniu disponibles en el servidor de TFTP i les podeu recuperar en
qualsevol moment que sigui necessari.

Restauració de l’IOS

Per carregar una imatge de l’IOS teniu 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. Les diferentes maneres de restaurar-la són
les següents:

1. Actualització des d’un IOS actiu

2. Restauració amb ROMMON via TFTP

3. Restauració amb ROMMON via Xmodem

Actualització des d’un IOS actiu
Utilitzeu aquesta opció de restauració de l’IOS quan únicament voleu actualitzar
l’IOS existent. Cal que tingueu una imatge de l’IOS nou al servidor TFTP i que
utilitzeu l’ordre copy tftp flash, us demana l’adreça IP del servidor TFTP i el nom
de la imatge, un cop copiada heu de reiniciar l’encaminador. Vegeu a continuació
un exemple de la seqüència d’ordres que ens duria a terme l’actualització del IOS:

1 barcelona>enable
2 barcelona#copy tftp flash
3 Address or name of remote host []? 192.168.0.99
4 Source filename []? c2600−i−mz.121−14.bin
5 Destination filename []? c2600−i−mz.121−14.bin
6 Accessing tftp://192.168.0.99/c2600−i−mz.121−14.bin...
7

8 Erase flash: before copying? [confirm] y
9

10 Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm] y
11

12 Erasing device... eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
13

14 Erase of flash: complete
15 Loading c2600−i−mz.121−14.bin from 192.168.0.199 : !!!!!
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L’ordre set 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.

Redundància cíclica o CRC

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

16 !!!
17 [OK − 3802992/7605248 bytes]
18

19 Verifying checksum... OK (0x1ABC)
20 3802992 bytes copied in 58.236 secs (65568 bytes/sec)

Restauració amb ROMMON via TFTP
Aquesta opció s’utilitza quan no disposeu 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-vos des de l’encaminador amb entorn ROMMON a un
servidor TFTP heu de configurar prèviament la interfície Ethernet de
l’encaminador. Heu de tenir en compte que la instal·lació de ROMMON
és mínima i només us permet configurar la primera interfície Ethernet de
l’encaminador.

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 es poden
veure totes les variables que té el monitor de ROM. Les que s’han de modificar
són les que es presenten en la taula 2.4.

Taula 2.4. Variables Tftpdnld

Variable Descripció Exemple

IP_ADDRESS Adreça interfície Ethernet
encaminador

192.168.0.1

IP_SUBNET_MASK Màscara interfície Ethernet
encaminador

255.255.255.0

DEFAULT_GATE_WAY Porta d’enllaç per defecte 192.168.0.1

TFTP_SERVER Adreça ip del servidor de TFTP 192.168.0.99

TFTP_FILE Arxiu imatge IOS resident el TFTP c1841-advipservicesk9-mz.124-
15.T1.bin

Heu 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.

A continuació veieu la seqüència d’ordres que mostra com s’han introduït les
variables, a continuació s’executa l’ordre set, que us permetrà veure si els valors
s’han configurat correctament, a més de mostrar-vos altres variables del monitor de
ROM (o ROMMON). Veieu que el resultat d’executar també de l’ordre tftpdnld,
la recepció de les dades de la imatge es representa amb el símbol !, quan finalitza,
us indica que s’ha rebut la imatge i on s’ubica.

1 Self decompressing the image :
2 #########
3 monitor: command "boot" aborted due to user interrupt
4 rommon 1 > IP_ADDRESS=192.168.0.1
5 rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
6 rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.0.1
7 rommon 5 > TFTP_SERVER=192.168.0.99
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L’ordre tftpdnld 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.

L’ordre xmodem del
ROMMON permet

especificar un arxiu de
còpia de seguretat que teniu
resident en la màquina local.
Habitualment s’utilitza quan

no disposeu d’un servidor
de TFTP.

8 rommon 6 > TFTP_FILE=c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin
9 rommon 7 > set

10 DEFAULT_GATEWAY=192.168.0.1
11 IP_ADDRESS=192.168.0.1
12 IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
13 PS1=rommon ! >
14 TFTP_FILE=c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin
15 TFTP_SERVER=192.168.0.99
16 rommon 8 > tftpdnld
17

18 IP_ADDRESS: 192.168.0.1
19 IP_SUBNET_MASK: 255.255.255.0
20 DEFAULT_GATEWAY: 192.168.0.1
21 TFTP_SERVER: 192.168.0.99
22 TFTP_FILE: c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin
23 Invoke this command for disaster recovery only.
24 WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!
25

26 Do you wish to continue? y/n: [n]: y
27 Receiving c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin from 192.168.0.99

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28

29 File reception completed.
30 Copying file c1841−advipservicesk9−mz.124−15.T1.bin to flash.

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

Per recarregar l’encaminador i sortir de ROMMON un cop ha finalitzat la còpia
de l’IOS només s’ha d’executar l’ordre reset i, l’encaminador s’inicia normalment
i només cal restaurar els arxius de configuració.

Restauració amb ROMMON via Xmodem
Aquesta opció s’utilitza quan no disposeu de cap imatge activa en la memòria
Flash, per accedir a ROMMON cal prémer la combinació de tecles ctrl+pause
(recordeu ctrl+c si esteu treballant en el simulador Packet Tracer).

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

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

En la figura 2.5 i figura 2.6 observeu com és executada l’ordre xmodem -c
aaa1372.bin-copia. En aquest cas per poder observar com carregar l’arxiu des
del disc local, ho veieu en unes captures de pantalla del programa Hyperterminal,
usat per connectar-vos via Telnet a l’encaminador.

En executar l’ordre xmodem, la consola us 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 accediu al menú de transferir del Hyperterminal, en l’opció
Enviar podeu especificar el nom de l’arxiu. S’ha de seleccionar com a protocol
Xmodem.
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Figura 2.5. Execució de l’ordre xmodem -c aaa1372.bin-copia

Figura 2.6. Restauració d’un arxiu de configuració, ubicat a la unitat d:, mitjançant xmodem

Restauració de l’arxiu de configuració

Quan no es carrega correctament l’arxiu de configuració o no disposeu d’aquest
arxiu, i en teniu una còpia en el servidor TFTP, podeu recuperar una configuració
anterior mitjançant l’ordre copy tftp startup-config, heu d’indicar quina és l’a-
dreça IP del servidor TFTP, aquesta ordre es pot utilitzar des del mode privilegiat
o des del ROMMON.

Per tal de trobar-vos en la situació de no tenir arxiu de configuració l’esborrareu
i treballareu sobre una topologia de xarxa amb un encaminador i un servidor de
TFTP, vegeu-ho a la figura 2.7. En la següent seqüència d’ordres podeu observar
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L’ordre copy tftp
startup-config restaura un
arxiu de configuració ubicat

en un servidor TFTP i
substitueix l’arxiu

startup-config. Es pot
executar aquesta ordre des
del mode privilegiat o amb

el ROMMON.

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. Permet
fer una configuració bàsica sense

utilitzar les ordres del sistema.

com s’esborra el fitxer de configuració d’inici amb l’ordre erase startup-config,
a continuació feu una recarrega de l’encaminador.

Figura 2.7. Xarxa per recuperar la configuració d’un encaminador

1 barcelona>enable
2 barcelona#erase startup−config
3 Erasing the nvram filesystem will remove all configuration files! Continue? [

confirm]
4 [OK]
5 Erase of nvram: complete
6 %SYS−7−NV_BLOCK_INIT: Initialized the geometry of nvram
7 barcelona#reload
8 Proceed with reload? [confirm]
9 System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)

A continuació hi ha la seqüència d’ordres que mostra que una vegada s’ha esborrat
el fitxer de configuració i heu recarregat l’encaminador, us apareix el quadre de
diàleg de configuració del sistema, no configureu absolutament res ja que restaureu
l’arxiu mitjançant TFTP. I tot seguit 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. Observeu que la càrrega de l’arxiu es fa
correctament i us mostra la grandària de l’arxiu descarregat.

1 System Bootstrap, Version 12.3(8r)T8, RELEASE SOFTWARE (fc1)
2 Cisco 1841 (revision 5.0) with 114688K/16384K bytes of memory.
3

4 −−−−−
5

6 −−− System Configuration Dialog −−−
7

8 Continue with configuration dialog? [yes/no]: n
9

10

11 Press RETURN to get started!
12

13 Router>enable
14 Router#config terminal
15 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
16 Router(config)#interface FastEthernet 0/0
17 Router(config−if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
18 Router(config−if)#no shutdown
19

20 %LINK−5−CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
21

22 %LINEPROTO−5−UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state
to up

23

24 Router(config−if)#exit
25 Router(config)#exit
26 Router#
27 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
28

29 Router#copy tftp startup−config
30 Address or name of remote host []? 192.168.0.99
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31 Source filename []? barcelona−confg
32 Destination filename [startup−config]?
33

34 Accessing tftp://192.168.0.99/barcelona−confg....
35 Loading barcelona−confg from 192.168.0.99: !
36 [OK − 466 bytes]
37

38 466 bytes copied in 3.008 secs (154 bytes/sec)
39 Router#

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.

2.2 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.

2.2.1 Configuració de l’encaminament estàtic

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 s’esta 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.
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L’ordre show ip route
mostra la taula

d’encaminament, especifica
totes les rutes, com s’han

generat i si estan
directament connectades.

ip route

L’ordre 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.

Es pot definir una ruta estàtica quan es vol 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 mostra les xarxes que estan directament connectades a
l’encaminador mitjançant les seves interfícies, les podem identificar per la lletra
C. També mostra com s’han generat la resta de rutes. A continuació veieu un
exemple de l’ús d’aquesta ordre.

1 barcelona>enable
2 barcelona#configure terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 barcelona(config)#interface FastEthernet 0/0
5 barcelona(config−if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
6 barcelona(config−if)#no shutdown
7 barcelona(config−if)#exit
8 barcelona(config)#exit
9 barcelona#

10 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
11

12 barcelona#show ip route
13 Codes: C − connected, S − static, I − IGRP, R − RIP, M − mobile, B − BGP
14 D − EIGRP, EX − EIGRP external, O − OSPF, IA − OSPF inter area
15 N1 − OSPF NSSA external type 1, N2 − OSPF NSSA external type 2
16 E1 − OSPF external type 1, E2 − OSPF external type 2, E − EGP
17 i − IS−IS, L1 − IS−IS level−1, L2 − IS−IS level−2, ia − IS−IS inter area
18 * − candidate default, U − per−user static route, o − ODR
19 P − periodic downloaded static route
20

21 Gateway of last resort is not set
22

23 C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
24 barcelona#

Amb l’ordre show ip route es visualitza la taula d’encaminament. Apareixen
les rutes generades i les connectades a l’encaminador. Però si les interfícies
estan desactivades o no estan configurades, no apareix cap ruta en la taula
d’encaminament per les xarxes connectades mitjançant aquestes.

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.

• Màscara. S’ha 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 la interfície de l’encaminador següent que dóna
accés a la xarxa o la interfície local de l’encaminador per on surt el paquet
de dades. En general és millor indicar l’adreça de la interfície del següent
encaminador.
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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.

L’ordre no ip route 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.

• Distància administrativa. Aquest 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 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 2.8 observeu un disseny de xarxa amb dos encaminadors, anem a afegir
les rutes estàtiques i visualitzar quin és el contingut de la taula d’encaminament.

Figura 2.8. Disseny de xarxa amb dos encaminadors

Les adreces IP que s’utilitzen en la figura 2.8 és mostren en la taula 2.5.

Taula 2.5. Adreces IP de les interfícies dels encaminadors

Dispositiu Adreça Eth0 Adreça Eth1 Adreça Serial

Encaminador Mad 172.17.1.1 No configurat 192.168.0.1

Encaminador Bcn 10.0.0.1 11.0.0.1 192.168.0.2

Quan configurem les interfícies amb una adreça IP en els encaminadors es generen
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 2.6 i taula 2.7.
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Taula 2.6. Configuració de les xarxes desconegudes per l’encaminador Mad

Xarxa destí Afegir ruta estàtica

10.0.0.0 ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.2

11.0.0.0 ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 192.168.0.2

Taula 2.7. Configuració de les xarxes desconegudes per l’encaminador Bcn

Xarxa destí Afegir ruta estàtica

172.17.0.0 ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 192.168.0.1

Hem introduït les rutes configurant com a porta d’enllaç l’adreça de l’encaminador
següent, que és la forma més apropiada de fer-ho. Es podria haver fet també
indicant el nom de la interfície local per on enviem les dades, la taula 2.8 i taula
2.9 mostren com podem afegir les mateixes rutes però d’aquesta altra manera.

Taula 2.8. Configuració de les xarxes desconegudes pels encaminadors Mad 2a. forma

Xarxa destí Afegir ruta estàtica

10.0.0.0 ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 S0

11.0.0.0 ip route 11.0.0.0 255.0.0.0 S0

Taula 2.9. Configuració de les xarxes desconegudes pels encaminadors Bcn 2a. forma

Xarxa destí Afegir ruta estàtica

172.17.0.0 ip route 172.17.0.0 255.255.0.0 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 (de static, en anglès). 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 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console
3

4 Type escape sequence to abort.
5 Sending 5, 100−byte ICMP Echos to 11.0.0.1, timeout is 2 seconds:
6 .!!!!
7 Success rate is 80 percent (4/5), round−trip min/avg/max = 7/8/10 ms
8 Mad# traceroute 11.0.0.1
9 Type escape sequence to abort.

10 Tracing the route to 11.0.0.1
11

12 1 192.168.0.2 4 msec 4 msec 5 msec

Quan l’accés a múltiples xarxes es fa per una mateixa porta d’enllaç es pot:

• Introduir una ruta estàtica per a cada xarxa.

• Configurar una ruta per defecte per a tota la resta de destinacions amb
un camí comú. Quan s’examina la taula d’encaminament si la xarxa de
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Rutes per defecte

Les rutes per defecte permeten
substituir totes les rutes
estàtiques que tenen una mateixa
porta d’enllaç (però únicament
es pot especificar una vegada),
això implica una tasca
administrativa inferior que si
s’han 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.

destinació té una ruta estàtica pròpia s’utilitza la ruta estàtica. Sinó, farà
servir la ruta per defecte.

Per configurar una ruta per defecte s’utilitza l’ordre ip route amb l’identificador
de xarxa amb el valor 0.0.0.0 i la màscara amb el valor 0.0.0.0, aquests valors
indiquen qualsevol destinació amb qualsevol màscara.

En la taula 2.10 podem observar que en l’encaminador Mad, en lloc de crear una
ruta estàtica per a cada xarxa, afegeix 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
paquet de dades s’envia a l’encaminador 192.168.1.2.

Taula 2.10. Configuració de la ruta per defecte als encaminadors Mad i Bcn

Encaminador Xarxa destí Afegir ruta estàtica

Mad 10.0.0.0 i 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

2.2.2 Encaminament IP per rutes dinàmiques

Les rutes dinàmiques es generen automàticament en els encaminadors quan
s’activen 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 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 característiques principals d’aquests protocols,
la seva classificació i com s’han de configurar en l’encaminador.
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2.3.1 Protocols vector-distància

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:

• RIP (Routing Information Protocol, protocol d’encaminament d’Inter-
net): 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 voleu que intercanviïn informació.

• IGRP (Interior Gateway Routing Protocol, protocol d’encaminament de
passarel·la interior): 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.

2.3.2 Protocols estat de l’enllaç

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

• EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, protocol d’enca-
minament de passarel·la interior millorat). Es considera un protocol
híbrid. El protocol EIGRP és una millora del protocol IGRP; també és
propietat de Cisco. Utilitza tres taules d’informació per generar les rutes:

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

2. 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.

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

• OSPF. Protocol “primer el camí més curt”. 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.
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Filtratge de trànsit

S’ha de tenir en compte que per
defecte els encaminadors filtren
el trànsit que genera el servei
DHCP. Les trames enviades pels
clients per obtenir la
configuració TCP/IP no són
reenviades per l’encaminador
cap a la xarxa externa, per tant,
aquestes trames no surten de la
pròpia xarxa local.

2.4 Configuració de l’encaminador com a servidor DHCP

En accedir a una xarxa, habitualment, els ordinadors s’acaben connectant, di-
rectament o mitjançant commutadors, a un encaminador. Aquest serà la porta
d’enllaç cap a xarxes externes. Per poder treballar amb la xarxa, l’ordinador s’ha
de configurar amb el protocol TCP/IP, concretament l’adreça IP (que l’identifica
en la xarxa), la màscara de xarxa, l’adreça IP de la porta d’enllaç i/o l’adreça IP del
servidor de noms (DNS). Aquests paràmetres es poden assignar de manera fixa,
però s’ha de conèixer la xarxa o els ha de proporcionar l’administrador de xarxa.
Això si és un ordinador fix, però en el cas dels portàtils cada cop que es canvia
de xarxa s’ha de canviar la configuració. Aquesta assignació de configuració de
manera estàtica comporta una sèrie de desavantatges: requereix els coneixements
previs de la xarxa que s’usa, canviar-la per cada xarxa que s’usa, adreces IP sense
usar realment i el perill d’usar una adreça duplicada. Per millorar-ho sorgeix una
altra forma de configuració que consisteix a fer-ho de manera dinàmica.

Un servidor DHCP serveix per poder assignar la configuració TCP/IP
dinàmicament als ordinadors connectats a la seva xarxa.

Els encaminadors, alguns models d’aquests, també poden funcionar com a ser-
vidors DHCP i acaben fent dues funcions en la xarxa (encaminen i assignen la
configuració TCP/IP).

Per fer-ho el primer pas és crear un magatzem d’adreces i posteriorment configurar
els paràmetres del servei DHCP. Per crear el magatzem és fa servir l’ordre ip dhcp
pool nom_magatzem des del mode de configuració global. En executar aquesta
ordre s’entra en el mode de configuració de DHCP , Router(dhcp-config)#, que
permet executar tota una sèrie d’ordres que configuren els paràmetres del servei.
En la taula 2.11 podeu veure quins són els paràmetres a configurar en el servidor
i quines són les ordres per fer-ho:

Taula 2.11. Paràmetres configurables en el DHCP

Paràmetres Ordre IOS Exemple

Rang d’adreces disponibles network adreça_xarxa
mascara_xarxa

network 10.0.0.0 255.0.0.0

L’adreça IP de la porta d’enllaç default-gateway direccio1 default-gateway 10.0.0.1

Duració de l’assignació de
l’adreça

lease {dies [hores] [minuts]
| infinite}

lease 1

L’adreça IP del servidor DNS dns-server direccio1 dns-server 8.8.8.8

Pot ser que hi hagi adreces que no es poden oferir, ja que hi ha dispositius que han
de tenir una IP fixa (per exemple una impressora, un servidor de tftp, etc). Per
fer-ho hi ha l’ordre ip dhcp excluded -address direccio_inicial [direccio_final],
que s’executa des del mode de configuració global. Per exemple, es poden oferir
adreces de la xarxa 192.168.15.0 però les vint primeres estan reservades per a
impresores, servidors d’FTP i servidors web entre altres; per no fer servir aquestes
adreces s’ha d’executar l’ordre següent:
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1 Router(config)#ip dhcp excluded−address 192.168.15.1 192.168.15.20

Un cop s’ha configurat l’encaminador com a servidor DHCP, s’han de configurar
els ordinadors de la xarxa. Aquests han d’estar configurats per rebre els paràmetres
TCP/IP de manera automàtica. Per exemple, en els sistemes basats en UNIX es fa
amb l’ordre ifconfig eth0 auto per a la interfície Ethernet 0.

Ara tan sols resta comprovar que tot funciona correctament en els ordinadors i en
el servidor. En els ordinadors s’ha de comprovar la configuració mitjançant les
ordres ifconfig (en el cas dels sistemes basats en UNIX) o ipconfig (en el cas de
Windows). En el servidor hi ha una sèrie d’ordres, en el mode privilegiat, que en
permeten comprovar el bon funcionament. A continuació vegeu aquestes ordres
en la taula 2.13.

Taula 2.12. Ordres de comprovació

Ordre Dscripció

show ip dhcp binding Mostra la informació assignada als clients.

show ip dhcp statistics Mostra les estadístiques de l’ús del DHCP.

debug dhcp server Indica que es vol comprovar com va funcionant el
servidor DHCP. Qualsevol esdeveniment relacionat
amb el servidor DHCP es mostra per la consola en el
moment en què té lloc.

A continuació vegeu un exemple de la configuració d’un dispositiu com a servidor
DHCP, concretament el de la xarxa de la figura 2.9.

Figura 2.9. Xarxa amb servidor de DHCP

En què la xarxa té les característiques següents:

• En el futur s’afegiran cent ordinadors a la xarxa, que tindran adreça fixa del
rang 192.168.20.154 a 192.168.20.254.

• El servidor FTP té l’adreça IP 192.168.20.1.

• L’adreça IP de la interfície FastEthernet 0/0 és 192.168.20.1.



Planificació i administració de xarxes 77 Configuració i administració d'encaminadors

Els valors que el servidor DHCP assigna dinàmicament són:

• Una adreça IP de la xarxa 192.168.20.00/24.

• La màscara de xarxa.

• La porta d’enllaç correspon a la interfície que té l’adreça 192.168.20.1 de
l’encaminador.

• L’adreça IP del servidor DNS és la 8.8.8.8.

En l’encaminador executaríem les ordres següents per configurar-lo correctament:

1 Router>enable
2 Router#config terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router(config)#interface FastEthernet 0/0
5 Router(config−if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
6 Router(config−if)#description Interficie connectar xarxa
7 Router(config−if)#no shutdown
8 %LINK−5−CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
9

10 %LINEPROTO−5−UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state
to up

11 Router(config−if)#exit
12 Router(config)#hostname servidor_dhcp
13 dhcpserver(config)#ip dhcp pool ips_a_servir
14 dhcpserver(dhcp−config)#network 192.168.20.0 255.255.255.0
15 dhcpserver(dhcp−config)#default−router 192.168.20.1
16 dhcpserver(dhcp−config)#dns−server 8.8.8.8
17 dhcpserver(dhcp−config)#exit
18 dhcpserver(config)#ip dhcp excluded−address 192.168.20.1
19 dhcpserver(config)#ip dhcp excluded−address 192.168.20.11
20 dhcpserver(config)#ip dhcp excluded−address 192.168.20.154 192.168.20.254

Un cop feta la configuració tan sols restaria posar la configuració de xarxa
(TCP/IP) dels ordinadors a automàtica, excepte la del servidor, lògicament, i fer
les comprovacions.

Les comprovacions que cal fer en els ordinadors es farien amb l’ordre ipconfig.
Vegeu-ne el resultat:

1 PC>ipconfig
2

3 IP Address......................: 192.168.20.2
4 Subnet Mask.....................: 255.255.255.0
5 Default Gateway.................: 192.168.20.1
6 DNS Server......................: 8.8.8.8

Efectivament l’adreça està en el rang servit pel servidor DHCP, les adreces IP de
la porta d’enllaç i del servidor DNS corresponen a la configuració del servidor del
DHCP. També podeu fer la comprovació des del servidor DHCP mitjançant l’ordre
show ip dhcp binding, que s’executa des del mode privilegiat. Vegeu l’execució
de l’ordre:

1 dhcpserver#show ip dhcp binding
2 IP address Client−ID/ Lease expiration Type
3 Hardware address
4 192.168.20.2 0090.0CE5.5511 −− Automatic
5 192.168.20.3 0000.0C15.6C72 −− Automatic
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Utilitat de les llistes de
control d’accés

Les llistes de control d’accés
(ACL) són fonamentals per

determinar quin tipus de trànsit
travessa l’encaminador. Podem

decidir quines xarxes o hosts
poden enviar informació.

Filtres ACL

La funció principal de les ACL
és filtrar el trànsit de la xarxa.
Les llistes de control d’accés

examinen els paquets de dades
que entren o surten per una

interfície i determinen si poden
tenir accés a una destinació

concreta.

2.5 Llistes de control d’accés

Les llistes de control d’accés ens permeten filtrar el trànsit que travessa un
encaminador; es pot decidir quin protocol o número de port té accés a una
xarxa determinada, i quin no. Per exemple, es pot limitar l’accés al protocol
HTTP, i llavors no es podria navegar per Internet, o es podria bloquejar l’accés
a HTTP només per a una xarxa de les connectades al nostre encaminador, la xarxa
connectada a un port determinat; també garantim que el trànsit sigui el més adient
per optimitzar l’ús de la xarxa.

Una ACL (Access Control List, llista de control d’accés) és una seqüència
d’instruccions que permeten definir i filtrar el trànsit que arriba o surt d’un
encaminador, permeten o deneguen l’accés a xarxes, aplicacions, protocols i ports.

Les raons per incorporar les ACL al sistema són les següents:

• Millorar el rendiment de la xarxa.

• Limitar l’accés a determinades àrees de la xarxa.

• Permetre o denegar l’ús de certes aplicacions als usuaris.

• Controlar el flux de dades.

Quan es genera una ACL aquesta s’ha d’assignar a una interfície, també pot estar
vinculada a més d’una; a més s’ha d’indicar si l’ACL s’aplica al trànsit que entra o
surt de l’encaminador. Es recomana assignar l’ACL a la interfície més propera del
trànsit que es vol restringir, això permet millorar el rendiment dels encaminadors
ja que no s’han de processar i encaminar les sol·licituds que es descarten.

L’execució de les ACL és seqüencial, s’executen en ordre de dalt a baix de la llista
de sentències. En el moment en què l’encaminador detecta una coincidència d’una
instrucció de l’ACL amb el paquet de dades, la resta d’instruccions no s’executen
i llavors es permet o es denega el trànsit. Si no hi ha cap coincidència hi ha una
darrera instrucció implícita que denega tot el trànsit que no ha trobat cap condició.

Si es vol modificar una ACL tant per incloure com per suprimir una instrucció s’ha
d’eliminar l’ACL i tornar-la a generar, per tant, és important tenir les instruccions
en un editor de textos per tal de copiar-les en l’emulador de terminal.

Les instruccions de l’ACL s’executen en l’ordre en què les introduïm.

En la figura 2.10 podeu observar com s’executen les sentències en l’ordre que
s’han introduït en l’encaminador i què succeeix si es permeten o es deneguen.
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L’ordre access-list ens
permet crear llistes de
control d’accés. Són ordres
que especifiquen quines
comunicacions poden
passar a través de
l’encaminador i quines es
quedaran bloquejades, té
una sèrie de paràmetres per
configurar. El més important
és el codi que identifica
l’ACL i el tipus de protocol
que filtra.

Figura 2.10. Execució ACL

2.5.1 Conceptes bàsics d’ACL

Per poder treballar correctament amb les ACL s’han de conèixer una sèrie de
conceptes bàsics, com poden ser els modes de configuració, a quins protocols
es poden aplicar i tota una sèrie de paraules clau.

Mode de configuració i protocol d’ACL

Per incloure les ACL en l’encaminador, ho fem des del mode de configuració glo-
bal mitjançant l’ordre access-list seguida d’una sèrie d’opcions que s’introdueixen
en l’ordre següent:

• Número ACL. Aquest número indica quin protocol s’examina amb l’ACL i
pot tenir diversos valors. Es mostren en la taula 2.13.

• Permit / deny. Especifica l’acció que s’ha de dur a terme si es compleix la
condició, permet el pas i el denega.

• Condicions. Especifica xarxes d’origen, destinació o nombre de ports.
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L’ordre no access-list
esborra ACL, s’ha

d’especificar el codi de la
llista de control d’accés.

Aquesta opció s’utilitza quan
es vol esborrar

definitivament o fer una
modificació.

Taula 2.13. Valors de protocols

Protocol Interval de valors

IP 0-99

IP ESTÉS 100-199

IPX 800-899

IPX ESTÉS 900-999

Per esborrar una ACL o modificar-la s’ha d’executar l’ordre no. En la taula 2.14
trobeu diferents exemples amb l’estructura dels camps que utilitzen les ordres
access-list i no access-list.
Taula 2.14. Exemples de l’ordre access-list

Ordre Núm. ACL Permit/deny Xarxa Descripció

acces-list 1 permit 192.168.0.01 1a. instrucció de
l’ACL 1 que
permet el trànsit

acces-list 1 deny 172.17.0.02 2a. instrucció de
l’ACL 1 que
denega el trànsit

no acces-list 1 No configurat No configurat Esborra ACL

Quan tenim generada l’ACL heu d’associar-la a una interfície, això ho fem accedint
a la interfície i executant l’ordre ip access-groupidentificador_ACL in/out, cal
observar que s’ha d’especificar si s’afegeix d’entrada (in) o de sortida (out).

Quan indiquem que l’ACL treballa d’entrada (in) això vol dir que es filtra el
trànsit que arriba a una interfície, per exemple, els paquets que arriben de la xarxa
interna a la interfície interna d’un encaminador. Quan és de sortida (out) vol dir
que s’aplica al trànsit que surt de l’encaminador per una interfície concreta, per
exemple els paquets que surten de la interfície interna d’un encaminador cap a la
xarxa interna.

A continuació podeu observar un exemple d’aquestes ordres:

1 BCN(config)# access−list 1 deny 11.0.0.0
2 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
3 BCN(config−if)#ip access−group 1 in

En l’exemple anterior podeu observar que hem creat una access-list amb el nom
1 que denega tot el trànsit de la xarxa 11.0.0.0, a continuació l’assignem a la
interfície fastethernet 0/0 d’entrada per indicar que només cal filtrar el trànsit que
prové d’aquesta xarxa.

Màscara wilcard, any i host

La màscara de wilcard és un valor de 32 bits que s’agrupen en blocs de 8 bits.
Té una funció inversa a les màscares de xarxa, les wildcard es comparen amb els
bits de les adreces IP per tal de filtrar-les en les ACL.
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Màscares de wildcard

La funció de la màscara de
wildcard és comprovar tots
aquells bits que estan a 0, fa una
comparació amb l’adreça IP i
descarta o encamina els paquets.

El paràmetre any substitueix
qualsevol adreça amb
qualsevol màscara, això
implica que afecta qualsevol
xarxa i qualsevol host.

Els bits de la màscara especifiquen segons el seu valor si s’ha de comprovar un
bit de l’adreça IP o no, a continuació podeu observar què significa cada bit de la
màscara.

• Bit wildcard a 0: indica que el bit s’ha d’estudiar.

• Bit wildcard a 1: indica que el bit de l’adreça IP es pot ignorar.

En la taula 2.15 podeu observar diferents exemples d’ús de les màscares de wilcard,
cada valor especifica quins bits s’han de verificar o ignorar de l’adreça IP.

Taula 2.15. Exemples amb bits wildcard

Octet wildcard Descripció

00000000 Cal verificar tots els bits de l’adreça

00111111 Ignora els darrers 6 bits

11111110 Verifica el darrer bit de l’adreça

11111111 No verifica l’adreça

Si generem una ACL i especifiquem que es filtra el trànsit per la xarxa
172.17.0.0/16 amb màscara wildcard 0.0.127.255, indiquem al sistema que s’ha de
filtrar tot el trànsit dels ordinadors que es troben entre 172.17.0.0 i 172.17.127.255.

Fixeu-vos que en binari la màscara wildcard és
00000000.00000000.01111111.11111111 per tant per escollir quines adreces
IP se’ls aplica la ACL filtra pels primers 17 bits. Fixeu-vos que l’adreça de
xarxa en binari és 10101100.00001001.00000000.00000000 i si apliquem la
màscara ens quedem amb 101011000000100100 per tant la regla ACL només
s’aplicarà a aquelles adreces IP que els primers 17 bits corresongui al valor
anterior. Per això la darrera adreça que s’aplicarà la ACL és 172.17.127.255
doncs en binari és 10101100.00001001.01111111.11111111, els primers 17
bits els té igual que el valor i, en canvi, la següent adreça 172.17.128.0 ja
no hi ha aquesta coincidència en els primers 17 valors, doncs en binari és
10101100.00001001.10000000.00000000.

Si generem una ACL per filtrar únicament el trànsit d’un host hem d’especificar la
IP del host i la màscara wilcard té un valor 0.0.0.0. L’ordre a executar és access-list
1 permit 172.17.11.11 0.0.0.0.

Els paràmetres any i host de les ACL substitueixen les IP i les màscares de
wildcard que fan referència a conjunts de hosts o xarxes.

• Any: substitueix la IP 0.0.0.0 i la màscara 255.255.255.255.

• Host: substitueix la wildcard 0.0.0.0 per un equip, s’utilitza quan feu
referència a un sol host.

La taula 2.16 mostra un exemple de creació ACL sense l’ús de host i any i com
la podem modificar utilitzant-los, de qualsevol manera ambdues sentències són
correctes.
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ACL estàndard

Les ACL estàndard són llistes de
control d’accés que només

permeten filtrar el trànsit IP. Es
basen en les adreces d’origen, no
tenen en compte la destinació de

les dades. No permet fer filtres
per port o altres protocols.

Taula 2.16. Exemple de host, any i wildcard

Exemple ACL sense host i/o any ACL amb host i/o any

Permetre qualsevol trànsit access-list 1 permit 0.0.0.0
255.255.255.255

access-list 1 permit any

Permetre el trànsit a un host access-list 1 permit 10.1.1.1
0.0.0.0

access-list 1 permit host 10.1.1.1

Permetre el trànsit als hosts
10.0.0.0 al 10.0.0.3

access-list 1 permit 10.0.0.0 0.0.0.3

Permetre el trànsit als hosts
10.7.0.0 a la 10.7.255.255

access-list 1 permit 10.7.0.0 0.0.255.255

2.5.2 Tipus d’ACL

Les ACL es poden dividir en tres tipus, depenent del trànsit que filtren o la manera
com generen les sentències:

• les llistes estàndard,

• les llistes esteses i

• les llistes nomenades.

Per comprovar el funcionament de les diferents llistes de control d’accés i posar
exemples, utilitzem el disseny de xarxa de la figura 2.11.

Figura 2.11. Disseny d’ACL

Llistes estàndard

Les ACL estàndard són les que només poden filtrar els paquets per adreça
d’origen o per xarxa d’origen, això vol dir que quan els paquets arriben a una
interfície d’un encaminador que té configurada una ACL estàndard es fa una
comparació de l’adreça del paquet entrant amb cada sentència de l’ACL fins que
troba coincidència o finalitza (si finalitza i no ha trobat cap coincidència, descarta
el paquet).

Els paquets que es filtren són els del protocol IP, si és un altre tipus de trànsit
directament s’encamina a la interfície que calgui.

Aquest tipus d’ACL es limiten a filtrar per adreces IP, en el moment en què
necessitem restringir un tipus de trànsit concret, com per exemple les sol·licituds
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web pel port 80, no ens permeten fer-ho. Per això cal crear ACL esteses.
L’estructura d’una ACL estàndard és la següent:

1 Access−list ºn_llista permit/deny xarxa/host wildcard

Les ACL estàndard només filtren trànsit IP.

Com indica el gràfic de la figura 2.12, quan un paquet arriba a l’encaminador,
aquest aplica l’ACL estàndard, i revisa si es tracta d’un paquet IP, si el paquet no
és IP l’encamina, però si és IP es comencen a comparar les sentències una per
una amb el paquet de dades. Quan es troba la primera coincidència de la llista de
sentències, es mira si a la sentència es diu que es vol permetre o denegar el paquet.
Si es permet, el paquet s’encamina, si no es descarta.

Figura 2.12. ACL Estàndard

A continuació es presenten diferents exemples de llistes de control estàndard per
filtrar el trànsit basant-vos en el disseny de la figura 2.11.

1. Denegació del trànsit de la xarxa 11.0.0.0: Denegar el trànsit de la xarxa
11.0.0.0 cap a qualsevol destinació.

1 BCN>enable
2 BCN# Configure terminal
3 BCN(config)# access−list 1 deny 11.0.0.0
4 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
5 BCN(config−if)#ip access−group 1 in
6 BCN(config−if)#exit
7 BCN(config)#exit
8 BCN# show access−list
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ACL estesa

Les llistes de control esteses
utilitzen els mateixos paràmetres

de configuració que les
estàndard, però ens permeten

més flexibilitat a l’hora de filtrar
el trànsit, podem fer-ho per port,

protocol o destinació.

2. Denegació del trànsit de la màquina 11.0.0.2: Denegar el trànsit de l’equip
11.0.0.2 cap a qualsevol destinació, totes les màquines restants tenen accés a altres
xarxes. A continuació, assignem ACL a la interfície més propera al trànsit que
volem denegar d’entrada.

1 BCN>enable
2 BCN# Configure terminal
3 BCN(config)# access−list 1 deny host 11.0.0.2
4 BCN(config)# access−list 1 permit any
5 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
6 BCN(config−if)#ip access−group 1 in
7 BCN(config−if)#exit
8 BCN(config)#exit
9 BCN# show access−list

Recordeu que si no es troba cap coincidència hi ha una darrera instrucció implícita
que denega tot el trànsit que no ha trobat cap condició, per això afegiu la línia
access-list 1 permit any, si no es denegaria tot el trànsit.

1. Permetre només el trànsit de la xarxa 11.0.0.0: Permetre només el trànsit
de la xarxa 11.0.0.0 per a les màquines que tinguin el darrer octet parell per a
qualsevol destinació.

1 BCN>enable
2 BCN# Configure terminal
3 BCN(config)# access−list 1 permit 11.0.0.0 0.255.255.254
4 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
5 BCN(config−if)#ip access−group 1 in
6 BCN(config−if)#exit

Llistes esteses

Les llistes esteses són les que ens permeten filtrar el trànsit basant-nos en
paràmetres com poden ser la xarxa d’origen i/o destinació, l’equip d’origen i/o
destinació, el protocol o l’aplicació.

L’estructura de la sentència és molt semblant a les ACL estàndard, també s’han
d’assignar a una interfície. Podem introduir tantes sentències com vulguem en una
ACL, però per la quantitat de paràmetres i la seva complexitat no és recomanable
tenir-ne moltes. La sintaxi de les ordres té l’estructura següent:

1 Access−list ºn_llista permit/deny protocol origen
2 wildcard_origen destí wildcard_destí operador port

Cadascuna de les variables de la sintaxi s’expliquen en la taula 2.17.

Taula 2.17. Variables ACL Estesa

Variable Descripció Exemple

Num. llista Valor protocol estès, identifica
l’ACL i el tipus

101

permit/deny Tipus de filtrat permit

Protocol Protocol que es vol filtrar icmp,tcp,udp

Origen Xarxa o equip d’origen de la
sol·licitud

10.0.0.0
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Operadors de comparació
ACL

Els operadors proporcionen les
eines necessàries per comparar
els valors de ports o aplicacions
de la sol·licitud amb les
especificacions de les llistes de
control d’accés.

Taula 2.17 (continuació)

Variable Descripció Exemple

Wildcard_origen Wilcard d’origen de la sol·licitud 0.255.255.255

Destinació Xarxa o equip de destinació de la
sol·licitud

192.168.1.0

Wildcard_destí Wildcard de destinació de la
sol·licitud

0.0.0.255

Operador Operador de comparació gt

Port Número de port o nom 80,www

Els diferents operadors que es poden utilitzar són els que es mostren en la
taula 2.18. Aquests us permeten comparar els ports de les sol·licituds amb les
restriccions que s’imposen en la llista de control d’accés, per exemple podríeu
restringir tots els ports superiors al 1024.

Taula 2.18. Valors dels operadors de comparació a les ACL esteses

Operador Descripció

gt Més gran que

lt Menor que

eq Igual a

neq Diferent a

A continuació presenteu diferents exemples de llistes de control esteses per filtrar
el trànsit basant-vos en el disseny de la figura 2.11.

1. Denegació del trànsit del web: Denegar el trànsit web de la xarxa 11.0.0.0 cap
a la xarxa 192.168.1.0, la resta de trànsit s’ha de permetre.

1 BCN(config)# access−list 100 deny tcp 11.0.0.0 0.255.255.255 192.168.1.0
0.0.0.255 eq 80

2 BCN(config)# access−list 100 permit tcp any any
3 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
4 BCN(config−if)#ip access−group 100 in
5 BCN(config−if)#exit
6 BCN(config)#exit
7 BCN# show access−list

2. Permetre només trànsit ICMP: Permetre’l de la màquina 11.0.0.2 cap a la
màquina 172.17.0.2, la resta de trànsit s’ha de denegar.

1 BCN(config)# access−list 100 permit icmp host 11.0.0.2 host 172.17.0.2 echo
2 BCN(config)# access−list 100 permit icmp host 11.0.0.2 host 172.17.0.2 echo−

reply
3 BCN(config)# access−list 100 permit icmp host 172.17.0.2 host 11.0.0.2 echo
4 BCN(config)# access−list 100 permit icmp host 172.17.0.2 host 11.0.0.2 echo−

reply
5 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
6 BCN(config−if)#ip access−group 100 in
7 BCN(config−if)#exit
8 BCN(config)#exit
9 BCN# show access−list
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ACL nomenades

Les ACL nomenades són llistes
de control d’accés que ens

permeten identificar-les amb un
nom comú, això garanteix una
administració molt més àgil, ja
que es reconeixen ràpidament.

Mode de configuració ACL
nomenada

En el mode de configuració ACL
nomenada especifiquem totes les

sentències que formen l’ACL,
s’han d’introduir en l’ordre que
volem que s’executin. Aquestes
ACL es poden modificar sense

haver d’esborrar-les.

En aquest exemple cal destacar el significat d’echo i echo reply, la paraula clau
echo indica que és un paquet de dades ICMP que serveix per determinar si un
equip està actiu, echo reply identifica el paquet de resposta.

1. Denegació del trànsit telnet: Denegar només el trànsit Telnet de la màquina
11.0.0.2 cap a la xarxa 192.168.1.0, la resta de trànsit s’ha de permetre.

1 BCN(config)# access−list 100 deny tcp host 11.0.0.2 192.168.1.0 0.0.0.255 eq 23
2 BCN(config)# access−list 100 permit tcp any any
3 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
4 BCN(config−if)#ip access−group 100 in
5 BCN(config−if)#exit
6 BCN(config)#exit

Llistes nomenades

Les llistes nomenades són una millora respecte de les ACL estàndard o esteses.
Bàsicament aporten una sèrie de millores pel que fa a la gestió, són les següents:

• Identificació de l’ACL amb un nom comú únic en el sistema, no amb un
nombre.

• Eliminació de límits de generació d’ACL, ja no utilitzeu nombres.

• Possibilitat de modificar les ACL sense haver d’eliminar-les, les noves
sentències s’agreguen al final de la llista.

Per crear una ACL nomenada s’utilitza l’ordre ip access-list seguida d’una sèrie
de paràmetres de configuració com es veuen a continuació

1 Router(config)#ip access−list extended/standard Nom_acl_comú

Amb el següent significat dels arguments:

• extended/standard: serveix per especificar el tipus d’ACL que generem (pe:
extended)

• Nom_acl_comú: Nom identificatiu de la llista de control d’accés (pe:
Denega_web)

A continuació s’accedeix a un mode de configuració d’ACL en què s’especifica
cadascuna de les sentències que la conformen.

1 Router(config−ext−nacl)# permit/deny protocol origen destí operador port

Amb el següent significat dels arguments:

• permit/deny: especifica si a la regla a afegir a la llista, si s’escull l’opció
permit és per permetre el trànsit i si s’escriu deny és per denegar el trànsit.



Planificació i administració de xarxes 87 Configuració i administració d'encaminadors

• origen: adreça IP de l’ordinador o de la xarxa a qui s’accepta (en el cas del
permit) o no (en el cas del deny) processar el seu trànsit, els seus paquets.

• protocol: el protocol de xarxa per al que es restringirà (deny) o s’acceptarà
el trànsit. Pot pendre per exemple els valors udp, tcp, icmp, http o ftp.

• destí: adreça IP de l’ordinador o xarxa final, pel que s’accepta (en el cas del
permit) o no (en el cas del deny) processar el trànsit dirigit cap a ell.

• operador: operador lògic que s’associa amb el port (també passat com
argument) per permetre o denegar el trànsit que usa un conjunt de ports.
Pot pendre els valors lt (menor que), gt (més gran que), eq (igual), neq (no
igual) o range (interval inclusiu dels valors que pot pendre el port).

• port: el port pel que es permet o denega el trànsit.

Quan s’ha generat l’ACL cal associar-la a una interfície com fèieu amb les
estàndard (amb l’ordre ip access-group) i les esteses, però utilitzeu el nom en
lloc del codi d’ACL.

Exemple de denegació del trànsit web amb llistes nomenades

Denegar el trànsit web de la xarxa 11.0.0.0 cap a la xarxa 172.17.0.0, la resta de trànsit
s’ha de permetre, aquesta ACL s’anomena denega-web.

1 BCN(config)# ip access−list extended denega−web
2 BCN(config−ext−nacl)# deny tcp 11.0.0.0 0.255.255.255 172.17.0.0

0.0.255.255 eq 80
3 BCN(config−ext−nacl)# permit any any
4 BCN(config−ext−nacl)# exit
5 BCN(config)# interface fastethernet 0/0
6 BCN(config−if)#ip access−group denega−web in
7 BCN(config−if)#exit
8 BCN(config)#exit
9 BCN# show access−list

2.6 Diagnòstic de fallades

La configuració d’un encaminador pot resultar de vegades complicada a l’hora de
detectar errors. Podem tenir fallades de dispositius físics, com són les interfícies,
problemes d’encaminament o configuracions errònies. Per tot això hem de saber
diagnosticar, reconfigurar i resoldre les incidències que puguin aparèixer.

El diagnòstic de fallades és el procés que permet que l’administrador de la xarxa
tingui les eines necessàries per determinar quins són els problemes que tenim en
una xarxa. És important que disposem d’un procés de diagnòstic i resolució de
problemes estructurat i amb una seqüència determinada.
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Procés de diagnòstic

El procés de diagnòstic us
permet determinar quin és
l’origen de les fallades del

sistema o de la xarxa. S’ha de
seguir una seqüència lògica de

tasques per resoldre els
problemes de connectivitat.

Figura 2.13. Fases del procés de resolució de fallades

El procés de resolució de problemes el podem comparar amb una recepta de cuina,
per tenir un plat que compleixi les expectatives dels vostres clients hem de seguir
unes pautes, aquestes pautes poden variar de vegades però el resultat definitiu ha
de ser l’esperat. La majoria de processos de resolució de problemes podrien seguir
el disseny de la figura 2.13, és molt important destacar la necessitat de documentar
la resolució de problemes i tenir una base de dades amb totes les incidències de la
xarxa.

Les fallades de configuració en els encaminadors o les fallades en les interfícies
són els problemes més comuns, per tal de determinar el tipus d’errada fareu
proves de connectivitat i configuració seguint el model de configuració OSI,
primer comprovarem les connexions físiques, a continuació les d’enllaç i així
successivament, ascendint per la jerarquia de capes.

En els processos de resolució de problemes hem de començar a analitzar
la capa física del model OSI.

2.6.1 Fallades en la capa física i l’enllaç

Les fallades més comunes en les xarxes es produeixen per una connexió deficient
dels dispositius de xarxa amb els diferents medis de transmissió, les proves de
capa física i d’enllaç determinen aquests problemes. Fem un seguit d’accions en
els medis de transmissió i les configuracions de les interfícies.

Quan detectem una fallada de xarxa, el primer que cal fer és comprovar si les
connexions són les adequades, les fallades de la capa física són les que es mostren
en la taula 2.19.
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Raons de les fallades en la
capa d’enllaç

Les fallades més comunes de la
capa d’enllaç es produeixen per
una configuració incorrecta per
part de l’administrador de la
xarxa, o la no activació de les
interfícies. També es pot tenir
una configuració incorrecta dels
protocols que treballen en la
capa 2 del model OSI i
s’encarreguen de generar les
trames de comunicació.

L’ordre show interfaces
mostra informació detallada
de les interfícies pel que fa
a la capa física o d’enllaç,
podem especificar-ne una
en concret o que ens mostri
informació general de
l’encaminador.

Taula 2.19. Fallades de la capa física

Fallada Descripció Solució

Dispositius desconnectats Els dispositius de xarxa no s’han
iniciat

Iniciar el dispositiu.

Cables desconnectats o
intermitents

Els cables no s’han connectat als
dispositius de xarxa o no fan una
connexió adequada

Comprovar la connexió de tots els
cables. Canviar el cable.

Cables defectuosos Els cables aparentment estan ben
connectats i els dispositius iniciats,
poden tenir els connectors
defectuosos o mal instal·lats

Comprovar el cable amb un
analitzador. Canviar el cable o el
connector.

Cables connectats a ports
incorrectes

Es poden connectar cables a una
interfície que no és l’adequada.

Determinar el tipus de connector
que necessita cada interfície.

Connexió d’un tipus de cable
incorrecte

Podem connectar un cable creuat
o un de connexió directa a
dispositius que necessiten el
contrari.

Connectar el tipus de cable
adient.

A continuació cal determinar si l’errada es produeix en la capa d’enllaç atesa una
configuració incorrecta de les interfícies, les més comunes són les que es mostren
en la taula 2.20.

Taula 2.20. Fallades en la capa d’enllaç

Fallada Descripció Solució

Interfícies incorrectament
configurada

Quan la interfície està configurada
es pot detectar si està activada o
desactivada.

No té el medi físic connectat o no
s’activa la interfície amb l’ordre no
shutdown.

Temporització incorrecta
connexions serials

S’ha configurat la interfície i s’ha
activat però es mostra
desactivada.

No s’ha configurat en el DCE el
senyal de temporització amb
l’ordre clock rate.

Per observar l’estat de les interfícies en un encaminador disposem de dues ordres
que ens informen de l’estat de la línia, i dels protocols de transmissió actius:

show interfaces nom_interfície

Us mostra informació referent a l’estat de les interfícies, si no estan ben connecta-
des us mostra que la connexió no és correcta. A continuació vegeu el resultat de
l’ordre, concretament show interfaces serial 2/0:

1 Mad#show interfaces serial 2/0
2 Serial2/0 is up, line protocol is down (disabled)
3 Hardware is HD64570
4 Internet address is 172.17.1.1/16
5 MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,
6 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
7 Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
8 Last input never, output never, output hang never
9 Last clearing of "show interface" counters never

10 Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
11 Queueing strategy: weighted fair
12 Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
13 Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
14 Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
15 Available Bandwidth 96 kilobits/sec
16 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
17 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
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L’ordre show controllers
mostra informació referent a

una interfície com per
exemple el rellotge del

sistema o el tipus de medi
connectat. En l’àmbit

administratiu és una ordre
que ens permet determinar
si les connexions treballen

correctament.

18 0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
19 Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
20 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
21 0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
22 0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
23 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
24 0 carrier transitions
25 DCD=up DSR=up DTR=up RTS=up CTS=up

Observant la sortida de l’ordre podem concloure:

• Serial2/0 is up, line protocol is up: la configuració en la interfície serial
és correcta, el medi s’ha connectat i s’ha configurat el rellotge, si no, els
paràmetres apareixerien com a serial 2/0 down, line protocol is down.

• Internet address 172.17.1.1/16: s’ha configurat l’adreça amb aquesta IP i
us informa de la màscara, és de 16 bits.

• Encapsulation HDLC: l’encapsulació de dades de capa d’enllaç és correc-
ta, es fa normalment amb el protocol HDLC, aquest protocol permet que
les dades s’enviïn amb un format de trama determinat pel protocol, a més,
proporciona correcció d’errors i fiabilitat en la transmissió.

• Estadístiques: mostra estadístiques del trànsit de la interfície, i de les cues.

L’ordre show interfaces nom_interficie mostra informació de capa física i
d’enllaç.

show controllers nom_interfície

Aquesta ordre ens mostra informació del tipus de cable, si s’ha configurat un
rellotge en les interfícies serials i detalls tècnics del controlador de la interfície.
A continuació vegem el resultat d’executar l’ordre show controllers serial 2/0.

1 Mad#show controllers serial 2/0
2 Interface Serial2/0
3 Hardware is PowerQUICC MPC860
4 DCE V.35, no clock
5 idb at 0x81081AC4, driver data structure at 0x81084AC0
6 SCC Registers:
7 General [GSMR]=0x2:0x00000000, Protocol−specific [PSMR]=0x8
8 Events [SCCE]=0x0000, Mask [SCCM]=0x0000, Status [SCCS]=0x00
9 Transmit on Demand [TODR]=0x0, Data Sync [DSR]=0x7E7E

10 Interrupt Registers:
11 Config [CICR]=0x00367F80, Pending [CIPR]=0x0000C000
12 Mask [CIMR]=0x00200000, In−srv [CISR]=0x00000000
13 Command register [CR]=0x580
14 Port A [PADIR]=0x1030, [PAPAR]=0xFFFF
15 [PAODR]=0x0010, [PADAT]=0xCBFF
16 Port B [PBDIR]=0x09C0F, [PBPAR]=0x0800E
17 [PBODR]=0x00000, [PBDAT]=0x3FFFD
18 Port C [PCDIR]=0x00C, [PCPAR]=0x200
19 [PCSO]=0xC20, [PCDAT]=0xDF2, [PCINT]=0x00F
20 Receive Ring
21 rmd(68012830): status 9000 length 60C address 3B6DAC4
22 rmd(68012838): status B000 length 60C address 3B6D444
23 Transmit Ring
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24 tmd(680128B0): status 0 length 0 address 0
25 tmd(680128B8): status 0 length 0 address 0
26 tmd(680128C0): status 0 length 0 address 0
27 tmd(680128C8): status 0 length 0 address 0
28 tmd(680128D0): status 0 length 0 address 0
29 tmd(680128D8): status 0 length 0 address 0
30 tmd(680128E0): status 0 length 0 address 0
31 tmd(680128E8): status 0 length 0 address 0
32 tmd(680128F0): status 0 length 0 address 0
33 tmd(680128F8): status 0 length 0 address 0
34 tmd(68012900): status 0 length 0 address 0
35 tmd(68012908): status 0 length 0 address 0
36 tmd(68012910): status 0 length 0 address 0
37 tmd(68012918): status 0 length 0 address 0
38 tmd(68012920): status 0 length 0 address 0
39 tmd(68012928): status 2000 length 0 address 0
40

41 tx_limited=1(2)
42

43 SCC GENERAL PARAMETER RAM (at 0x68013C00)
44 Rx BD Base [RBASE]=0x2830, Fn Code [RFCR]=0x18
45 Tx BD Base [TBASE]=0x28B0, Fn Code [TFCR]=0x18
46 Max Rx Buff Len [MRBLR]=1548
47 Rx State [RSTATE]=0x0, BD Ptr [RBPTR]=0x2830
48 Tx State [TSTATE]=0x4000, BD Ptr [TBPTR]=0x28B0
49

50 SCC HDLC PARAMETER RAM (at 0x68013C38)
51 CRC Preset [C_PRES]=0xFFFF, Mask [C_MASK]=0xF0B8
52 Errors: CRC [CRCEC]=0, Aborts [ABTSC]=0, Discards [DISFC]=0
53 Nonmatch Addr Cntr [NMARC]=0
54 Retry Count [RETRC]=0
55 Max Frame Length [MFLR]=1608
56 Rx Int Threshold [RFTHR]=0, Frame Cnt [RFCNT]=0
57 User−defined Address 0000/0000/0000/0000
58 User−defined Address Mask 0x0000
59

60

61 buffer size 1524
62

63 PowerQUICC SCC specific errors:
64 0 input aborts on receiving flag sequence
65 0 throttles, 0 enables
66 0 overruns
67 0 transmitter underruns
68 0 transmitter CTS losts
69 0 aborted short frames

Us proporciona la informació següent:

• DCE V35: tipus de medi connectat.

• Clock rate 56000: s’ha configurat la sincronització de dades.

• Registres de configuració: registres amb informació tècnica del controlador,
s’han de conèixer les especificacions del fabricant.

2.6.2 Fallades de la capa de xarxa

Les falles de la capa de xarxa es poden produir per diversos motius, els més
comuns són configuracions incorrectes de TCP/IP o perquè els protocols d’enca-
minament no funcionen correctament, també pot passar que les llistes de control
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Raons de les fallades de la
capa de xarxa

Les fallades de la capa de xarxa
són errors comuns de

configuració per part de
l’administrador, normalment

s’utilitza una adreça IP que no
està a la mateixa xarxa o el

protocol d’encaminament no
s’ha utilitzat adequadament.

L’ordre ipconfig /all que
s’utilitza en els sistemes

Microsoft permet a
l’administrador visualitzar la

configuració TCP/IP
completa de les màquines
dels clients, també podeu
utilitzar en sistemes Linux

l’ordre ifconfig.

d’accés siguin incorrectes. La taula 2.21 us mostra les principals fallades de la
capa de xarxa, la seva descripció i la possible solució.

Taula 2.21. Fallades de la capa de xarxa

Fallada Descripció Solució

Direcció IP o màscara de
subxarxa incorrecta

Equips en la mateixa xarxa física
no es veuen, però tenen
configurades les interfícies amb
IP i màscara.

Veure la configuració de les
interfícies en els equips i
comprovar que estan en la
mateixa xarxa lògica.

Encaminament estàtic Equips de diferents xarxes no es
veuen, s’han configurat les rutes
estàtiques en l’encaminador

Veure i analitzar la taula de rutes.

Llistes de control d’accés errònies Equips d’una xarxa no tenen
accés a un altre o a un servei
determinat

Veure i analitzar les llistes de
control d’accés, determinar a
quines xarxes es pot enviar
informació o quins serveis estan
actius.

Els problemes de la capa de xarxa els podem classificar pel seu origen, depenent de
diversos factors, com ara problemes de configuració TCP/IP, el tipus de protocol
dinàmic o els filtres que s’utilitzen en l’encaminador.

Problemes de configuració TCP/IP en les interfícies

Els problemes de configuració en les interfícies radica en la introducció errònia
de les adreces IP i/o de la màscara de xarxa. cal recordar que aquest pot ser un
error que es produeix tant en els encaminadors com en els clients de xarxa.

La taula 2.22 us mostra quines accions s’han de fer en els dispositius de la xarxa
per determinar problemes, els clients han de tenir configurada la porta d’enllaç
per permetre que les peticions a una xarxa diferent a la seva es puguin encaminar.

Taula 2.22. Revisió TCP/IP dels dispositius de xarxa

Dispositiu de xarxa Accions per revisar les configuracions

Encaminador Revisar les configuracions amb l’ordre show
interfaces nom_interficie

Client Revisar les configuracions TCP/IP dels clients,
comprovar que la porta d’enllaç és l’adreça d’un
encaminador. Per a això disposem de diverses
ordres, depenent del sistema operatiu, ipconfig,
ifconfig...

A continuació vegem la configuració TCP/IP d’un equip client mitjançant l’ordre
ipconfig /all.
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Seqüència de sentències

Les sentències que formen l’ACL
s’han d’escriure en l’ordre que
volem que s’executin, s’han de
generar dels casos més específics
fins als més generals, podem
pensar en l’abecedari com una
seqüència lògica de caràcters.

L’ordre show access-list
ens mostra totes les ACL de
qualsevol tipus de
l’encaminador, podem
especificar també el
protocol per veure només
les que l’utilitzen, això ens
permet filtrar la informació
que volem obtenir.

1 C:\>ipconfig /all
2

3 Configuración IP de Windows
4

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

10

11 Adaptador Ethernet Conexión de área local :
12

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

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

Problemes amb les llistes de control d’accés

Un problema de xarxa molt important és la gestió del trànsit, això s’aconsegueix
amb les ACL. Els problemes més comuns en configurar les llistes de control
d’accés són els següents:

1. Generació de l’ACL: A l’hora de generar-les no s’ha seguit un ordre
lògic de creació. Hem de tenir en compte que quan una ACL s’executa
sempre s’utilitza la primera sentència que troba una coincidència, la resta
es descarta. S’han de generar les llistes dels casos més específics als
més generals. Cal examinar cada sentència de l’ACL per comprovar si els
objectius que es volien assolir s’estan complint, s’han d’examinar les xarxes
d’origen i destinació, els protocols que es permeten o es deneguen, i els ports
o les aplicacions que es volen filtrar.

2. Assignació de l’ACL: Quan s’han generat les ACL s’han d’assignar a una
interfície i s’ha d’indicar si examina el trànsit d’entrada o el de sortida. Si no
s’aplica correctament podem tenir problemes de rendiment o de seguretat
en els encaminadors. Per visualitzar les ACL cal veure els arxius de
configuració o directament mostrar informació de totes les ACL mitjançant
les ordres següents:

• show ip access-list: mostra totes les llistes d’accés IP.

• show access-list: mostra totes les llistes d’accés.

A continuació podeu observar el resultat de l’execució de l’ordre show access-
list, mostra una taula amb informació de les ACL configurades en l’encaminador,
s’han executat ambdues ordres, la diferència principal radica quin tipus d’ACL
volem analitzar, totes les de l’encaminador o les que utilitzen el protocol IP.
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1 Router(config)#access−list 101 deny tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 192.168.1.0
0.0.0.255 eq 80

2 Router(config)#access−list 101 permit tcp any any
3 Router(config)#interface fastethernet 0/0
4 Router(config−if)#ip access−group 101 in
5 Router(config−if)#exit
6 Router(config)#exit
7 Router#show access−list
8 Extended IP access list 100
9 permit icmp host 10.0.0.2 host 192.168.1.3

10 permit icmp host 192.168.1.3 host 10.0.0.2
11 Extended IP access list 101
12 deny tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq www
13 permit tcp any any
14 Router#show access−list 101
15 Extended IP access list 101
16 deny tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq www
17 permit tcp any any
18 Router#show ip access−list
19 Extended IP access list 101
20 deny tcp 10.0.0.0 0.255.255.255 192.168.1.0 0.0.0.255 eq www
21 permit tcp any any
22 Extended IP access list 100
23 permit icmp host 10.0.0.2 host 192.168.1.3
24 permit icmp host 192.168.1.3 host 10.0.0.2

L’última sentència d’una ACL és deny any, es denega tot el trànsit en què
no ha trobat coincidència.
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Introducció

La divisió de les xarxes en mides depenent de les diferents classes (A, B i C) és
molt estricta. Això feia que s’haguessin de contractar més xarxes de les necessàries
i que aquestes estiguessin infrautilitzades.

Per solucionar aquest problema va sorgir el concepte de subxarxa, segons el qual
una xarxa es pot dividir en subxarxes d’una mida més petita que poden donar
serveis a diferents segments de la xarxa. A partir d’aquesta solució es va optar per
flexibilitzar la mida de les xarxes en general creant subxarxes de mida variable i
encaminament sense classe.

En l’apartat “Subaxarxes i CIDR” veureu com es fa a mà la divisió de subxarxes
amb la mateixa mida, subxarxes de mida variable i, finalment, l’encaminament
sense classe. Aquest apartat té activitats molt interessants amb les quals podreu
fer exercicis típics de divisió de subxarxes (i veure’n la solució).

L’apartat “Encaminament dinàmic” tracta dels diferents algorismes i protocols
d’encaminament dinàmic. En primer lloc, veureu conceptes teòrics d’encami-
nament i, posteriorment, alguns exemples dels protocols d’encaminament més
populars en l’actualitat i com es configuren per als encaminadors.

Per treballar correctament amb aquesta unitat, seria interessant fer servir un
simulador de xarxes per anar provant les diferents configuracions d’encaminadors.
És recomanable que instal·leu un simulador de xarxa i aneu provant les diferents
ordres que us presentem en els materials. Feu proves amb xarxes dins del
simulador i intenteu canviar la configuració dels encaminadors per comprovar com
canvia el funcionament de la xarxa.
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Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

1. Realitza tasques avançades d’administració de xarxa analitzant i utilitzant
protocols dinàmics d’encaminament.

• Configura el protocol d’encaminament RIPv1.

• Configura xarxes amb el protocol RIPv2.

• Realitza el diagnòstic d’errors en una xarxa que utilitza RIP.

• Valora la necessitat d’utilitzar màscares de longitud variable en IPv4.

• Divideix una xarxa principal en subxarxes de diferents mides amb
VLSM.

• Realitza agrupacions de xarxes amb CIDR.

• Habilita i configura OSPF en un encaminador.

• Estableix i propaga una ruta per defecte usant OSPF.
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1. Subxarxes i CIDR

Per tenir connectivitat IP, s’ha de tenir configurada una adreça IP en cadascuna
de les interfícies dels hosts i els dispositius de xarxa. La ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers, la Corporació d’Internet per a
l’Assignació de Noms i Números), l’organització responsable d’assignar els espais
d’adreces IP, assignava originalment espais d’adreces de classes A, B i C. Aquestes
classes tenen mides molt dispars, de l’ordre de milions, de desenes de milers i 256
adreces respectivament. Per obtenir divisions de les xarxes originals, es va crear
el mode de funcionament de les subxarxes, les quals poden ser de la mateixa mida
o de mida variable.

El CIDR (classless interdomain routing, encaminament entre dominis sense
classe) es va presentar com a solució a alguns dels problemes que van sorgir amb
l’augment exponencial de la mida d’Internet.

1.1 Subxarxes

La divisió de l’espai d’adreces IP en diferents classes permet que es puguin
demanar als ISP (Internet service provider, proveïdor de serveis d’Internet, és a dir,
l’empresa de telecomunicacions que ens dóna accés a Internet) rangs d’adreces IP
públiques corresponents a les classes existents (classes A, B i C). Amb les adreces
assignades amb una d’aquestes classes, es poden cobrir les necessitats de la xarxa.

La taula 1.1 resumeix les característiques de les diferents classes de xarxes
existents:

Taula 1.1. Classes de xarxa

Classe Valor dels
primers bits

Màscara Bits xarxa /host Nombre de
xarxes

Nombre
d’adreces

Rang d’adreces

A 0–- 255.0.0.0 7/24 128 16777216 0.0.0.0 a
127.255.255.255

B 10– 255.255.0.0 14/16 16384 65536 128.0.0.0 a
191.255.255.255

C 110- 255.255.255.0 21/8 2097152 256 192.0.0.0 a
223.255.255.255

Les classes tenen diferents quantitats de bits de host i de xarxa que en determinen les característiques

Però aquesta divisió dels rangs d’adreces en classes és molt estricta i no sempre
s’ajustarà a les necessitats de cada xarxa. A més a més, la diferència de mida
entre les classes és molt gran. Per exemple, d’una xarxa de classe C amb 256
adreces passem a una de classe B amb 65.536 adreces. Què passa si es necessita
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una quantitat d’adreces entre aquestes dues mides de xarxa?

Imagineu el cas d’una empresa que té quatre oficines diferents amb cinquanta
ordinadors a les quals vol assignar xarxes distintes. Amb la forma de funcionament
per classes, l’única solució que té l’empresa és demanar quatre xarxes diferents
de classe C, una per cada xarxa de l’empresa, com es pot veure en la figura 1.1.

Figura 1.1. Empresa sense subxarxes

S’ha d’assignar una classe C diferent per cada LAN

En aquest cas, l’empresa ha demanat al seu ISP quatre xarxes de classe C, i han
estat assignades les xarxes de classe C:

• 201.63.7.0/24

• 201.63.8.0/24

• 201.63.9.0/24

• 201.63.10.0/24

Tot i que amb aquesta configuració l’empresa obté les adreces necessàries per acon-
seguir connectivitat en les quatre LAN, aquesta solució presenta dos problemes:

• Cadascuna de les classes C assignades a les LAN està infrautilitzada, ja
que s’ha assignat una xarxa amb 256 adreces IP a una LAN que en realitat
únicament en necessita cinquanta. Hi ha més de dues centes adreces IP
assignades que no es fan servir.

• L’encaminador de l’ISP necessita afegir quatre rutes a la seva taula de rutes
per donar encaminament a l’empresa des d’Internet. Si bé en l’actualitat
la capacitat de les memòries ha augmentat molt i el seu preu s’ha abaixat
molt respecte a dècades anteriors, originàriament el preu de la memòria dels
encaminadors era molt alt. Els encaminadors de la xarxa troncal o backbone
(els que connecten una gran quantitat de xarxes entre elles) tenen milers de
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rutes en les seves taules, i l’augment de la quantitat de rutes va resultar un
greu problema al seu dia.

Per solucionar aquest problema es va crear el mecanisme de subxarxes. Les
subxarxes constitueixen un nivell intermedi entre l’espai de xarxes i l’espai de
hosts. Les subxarxes són cadascuna de les diferents parts en què es pot dividir una
xarxa.

Les subxarxes permeten dividir una xarxa en porcions més petites.

En l’exemple que hem donat, l’empresa podria demanar una xarxa de classe C
(per exemple, 201.63.7.0/24), i dividir-la en quatre subxarxes per assignar a les
diferents oficines. Si la xarxa original de classe C tenia 256 adreces, les quatre
subxarxes resultants seran de seixanta-quatre adreces. Aquesta divisió resol els
dos problemes que hem plantejat més amunt:

• L’espai d’adreces IP està més ben aprofitat. En aquest cas, cada subxarxa té
assignades seixanta-quatre adreces, per cinquanta ordinadors que tindran.

• Externament, per a l’encaminador de l’ISP i els encaminadors d’Internet,
totes les xarxes es poden considerar com una sola (la 201.63.7.0/24) i es
poden encaminar conjuntament. Únicament cal una entrada a la taula de
rutes dels encaminadors per poder-se encaminar a les quatres subxarxes.

A continuació veurem com es faria aquesta divisió de la xarxa original en
subxarxes.

El primer pas per treballar amb xarxes i subxarxes és passar l’adreça IP i la màscara
de xarxa a la seva representació binària:

1 IP decimal: 201.63.7.0 201 . 63 . 7 . 0
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 00000000
3

4 Màscara decimal: 255 255 255 0
5 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

La màscara defineix quina part de l’adreça IP correspon a la xarxa i quina part
correspon al host de la manera següent:

• Si el bit de la màscara val 1, vol dir que el bit corresponent a l’adreça IP és
de xarxa.

• Si el bit de la màscara val 0, vol dir que el bit corresponent a l’adreça IP és
de host.

Els tres primers bytes de la màscara tenen tots els seus bits a 1 (valor decimal
255), i l’últim té tots els seus bits a 0 (valor decimal 0). Per això sabem que els
tres primers bytes de l’adreça IP (201.63.7.x) corresponen a la part de xarxa, i
l’últim byte (x.x.x.0) correspon a la part de host.
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1 <−−−−−−−−− Xarxa −−−−−−−−−> <− Host −>
2 IP decimal: 201.63.7.0 201 . 63 . 7 . 0
3 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 00000000
4

5 Màscara decimal: 255 255 255 0
6 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 00000000

La xarxa original (201.63.7.0) consta de 256 adreces, equivalents a totes les
combinacions dels bits corresponents a la part de host. Així, partint del primer
valor (el valor binari 00000000, 0 en decimal) fins a l’últim (el valor binari
11111111, 255 en decimal) s’obtenen totes les adreces de la xarxa, com es pot
veure en la taula 1.2.

Taula 1.2. Classes de xarxa

Valor dels bits de host Valor en decimal Adreça IP

00000000 0 201.63.7.0

00000001 1 201.63.7.1

00000010 2 201.63.7.2

00000011 3 201.63.7.3

00000100 4 201.63.7.4

00000101 5 201.63.7.5

00000110 6 201.63.7.6

00000111 7 201.63.7.7

... ... ...

11111100 252 201.63.7.252

11111101 253 201.63.7.253

11111110 254 201.63.7.254

11111111 255 201.63.7.255

Calculant totes les combinacions dels bits de host s’obtenen totes les adreces de la xarxa

Recordeu que la primera i la darrera adreça d’una xarxa no es poden utilitzar per
assignar a hosts, ja que corresponen a l’adreça de la pròpia xarxa i a l’adreça
broadcast en la xarxa.

Figura 1.2. Divisió de subxarxes

Cadascuna de les subxarxes és més petita, però la quantitat total d’adreces es manté

Per fer subxarxes, el que farem és dividir l’espai de hosts en diferents parts.
Aquestes parts, evidentment, seran individualment més petites que les originals,
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però en conjunt la quantitat d’adreces es mantindrà, com es pot veure en la figura
1.2.

En quantes parts s’ha de dividir la xarxa? Analitzant l’exemple veiem que es
necessiten quatre subxarxes. Quants bits es necessitaran per comptar totes les
subxarxes? Es necessiten 2 bits per poder comptar quatre subxarxes, ja que 22 = 4.
En aquest cas les quatre subxarxes serien 00, 01, 10 i 11.

Depenent de la quantitat de subxarxes que necessiteu fer, haureu d’agafar més o
menys bits per poder-les identificar. En la taula 1.3 podeu veure la quantitat de
bits que es necessiten per comptar diferents quantitats de subxarxes.

Taula 1.3. Bits necessaris per a les diferents necessitats de subxarxes

Nombre de bits de subxarxa Quantitat de subxarxes

1 21 = 2 subxarxes

2 22 = 4 subxarxes

3 23 = 8 subxarxes

4 24 = 16 subxarxes

5 25 = 32 subxarxes

6 26 = 64 subxarxes

... ...

n 2n subxarxes

Com més subxarxes, més bits cal fer servir per poder-les identificar

Quan es creen subxarxes, s’ha de definir una nova màscara. Com sempre, els bits
a 1 de la màscara identifiquen la part de xarxa (en aquest cas, la part de xarxa +
subxarxa) i els bits a 0 corresponen a la part de host. Així, en aquest cas, agafarem
2 bits de la part de host per anomenar les subxarxes, i deixarem els 6 bits restants
per identificar els hosts dins de la subxarxa.

La primera subxarxa (la 00) es calcularia de la manera següent:

1 IP decimal: 201.63.7.0 201 . 63 . 7 . 0
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 00 000000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . ss hhhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de //host//
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 192
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

Els tres primers bytes de l’adreça de xarxa corresponen als bits de xarxa. De
l’últim byte, els dos primers bits corresponen a la identificació de la subxarxa,
i els últims 6 bits a la identificació dels hosts dins d’aquesta subxarxa. Aquesta
subxarxa té 6 bits de host i, per tant, tindrà un total de 26 = 64 adreces. Consulteu
la taula 1.4.
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Xarxa buida?

No té sentit fer subxarxes amb
una màscara 255.255.255.254, ja

que, en aquestes subxarxes,
únicament queden dues adreces
IP. De cada subxarxa es perden

dues adreces: la primera (que
identifica la xarxa) i l’última

(que identifica l’adreça
broadcast en la subxarxa). Per

tant, es perden les dues adreces i
no queda cap adreça per assignar

als hosts.

Taula 1.4. Bits necessaris per a la part de host

Número de bits de host Quantitat de hosts

1 21 = 2 hosts

2 22 = 4 hosts

3 23 = 8 hosts

4 24 = 16 hosts

5 25 = 32 hosts

6 26 = 64 hosts

... ...

n 2n hosts

Com més bits de host, més hosts es poden identificar

Fixeu-vos que en aquest cas la màscara de xarxa (ara anomenada màscara de
subxarxa) indica els bits de l’adreça IP que corresponen a la part de xarxa i
subxarxa. Per això, de la màscara de xarxa original (255.255.255.0) amb 24 bits
de xarxa i 8 bits de host, hem passat a la màscara de subxarxa (255.255.255.192)
amb 26 bits de xarxa + subxarxa i 6 bits de host.

Com podeu comprovar, la taula 1.4 és idèntica a la taula 1.3. Això és així perquè
de manera general:

Amb n bits es poden comptar 2n diferents elements.

No importa si parlem de subxarxes o de hosts, la fórmula per calcular la necessitat
de bits és la mateixa. Per exemple: per tenir vuit subxarxes necessitarem 3 bits de
subxarxa, i per tenir xarxes de 1.024 hosts necessitarem 10 bits de host.

En la taula 1.5 podeu veure un resum dels diferents valors de màscara per fer
divisions en l’últim byte d’una xarxa de classe C, amb les diferents quantitats de
subxarxes i els hosts que corresponen a cada subxarxa.

Taula 1.5. Subxarxes possibles en una xarxa de classe C

Màscara Últim byte de
la màscara
(en binari)

Bits de
subxarxa

Nre. de
subxarxes

Bits de host Nre. de hosts
en cada
subxarxa

255.255.255.0 00000000 0 0 8 256

255.255.255.128 10000000 1 21 = 2 7 27 = 128

255.255.255.192 11000000 2 22 = 4 6 26 = 64

255.255.255.224 11100000 3 23 = 8 5 25 = 32

255.255.255.240 11110000 4 24 = 16 4 24 = 16

255.255.255.248 11111000 5 25 = 32 3 23 = 8

255.255.255.252 11111100 6 26 = 64 2 22 = 4

255.255.255.254 11111110 7 27 = 128 1 21 = 2

255.255.255.255 11111111 8 28 = 256 0 0

La quantitat de hosts total de totes les subxarxes es manté en tots els casos en 256 adreces.
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En la taula 1.6 podeu veure totes les subxarxes i màscares que es poden definir per
a una classe B.

Taula 1.6. Subxarxes possibles en una xarxa de classe B

Màscara Últims bytes
de la màscara
(en binari)

Bits de
subxarxa

Nre. de
subxarxes

Bits de host Nre. de hosts
en cada
subxarxa

255.255.0.0 00000000
00000000

0 0 16 65536

255.255.128.0 10000000
00000000

1 2 15 32768

255.255.192.0 11000000
00000000

2 4 14 16384

255.255.224.0 11100000
00000000

3 8 13 8192

255.255.240.0 11110000
00000000

4 16 12 4096

255.255.248.0 11111000
00000000

5 32 11 2048

255.255.252.0 11111100
00000000

6 64 10 1024

255.255.254.0 11111110
00000000

7 128 9 512

255.255.255.0 11111111
00000000

8 256 8 256

255.255.255.128 11111111
10000000

9 512 7 128

255.255.255.192 11111111
11000000

10 1024 6 64

255.255.255.224 11111111
11100000

11 2048 5 32

255.255.255.240 11111111
11110000

12 4096 4 16

255.255.255.248 11111111
11111000

13 8192 3 8

255.255.255.252 11111111
11111100

14 16384 2 4

255.255.255.254 11111111
11111110

15 32768 1 2

255.255.255.255 11111111
11111111

16 65536 0 0

La quantitat total de hosts de totes les subxarxes es manté en tots els casos en 65.536 adreces.

Independentment de les subxarxes que es creïn, la quantitat d’adreces IP es manté,
com s’exemplifica en la figura 1.3.

Tots els hosts de la subxarxa tindran els mateixos bits de xarxa i subxarxa (ja
que tots pertanyen a la mateixa xarxa i subxarxa), l’únic que identificarà al host
respecte dels altres de la seva subxarxa seran els bits de host. Les adreces dels
hosts de la subxarxa 00 seran, doncs, les que es poden veure en la taula 1.7.
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Figura 1.3. Diferents subxarxes

La quantitat d’adreces es manté

Taula 1.7. Càlcul d’adreces de la subxarxa 00

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

00000000 00 000000 0 201.63.7.0

00000001 00 000001 1 201.63.7.1

00000010 00 000010 2 201.63.7.2

00000011 00 000011 3 201.63.7.3

00000100 00 000100 4 201.63.7.4

... ... ... ... ...

00111100 00 111100 60 201.63.7.60

00111101 00 111101 61 201.63.7.61

00111110 00 111110 62 201.63.7.62

00111111 00 111111 63 201.63.7.63

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits de host

Com passava amb les xarxes, amb les subxarxes hi ha algunes adreces que estan
reservades:

• L’adreça amb tots el bits de host a 0 (valor de l’últim byte 00000000, en
decimal 0) correspon a l’adreça que identifica a la pròpia subxarxa.

• L’adreça amb tots el bits de host a 1 (valor de l’últim byte 00111111, en
decimal 63) correspon a l’adreça que identifica l’adreça broadcast dins de
la subxarxa.

Per tant, en cada subxarxa es perden dues adreces, una que identifica la mateixa
subxarxa, i una altra que identifica l’adreça broadcast dins de la subxarxa.
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Així, finalment la nostra primera subxarxa tindria aquestes característiques:

• Subxarxa: 201.63.7.0

• Màscara: 255.255.255.192

• Subxarxa i màscara (notació abreviada): 201.63.7.0/26

• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.63

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.1 fins a la
201.63.7.62

El càlcul de les adreces de les altres subxarxes és igual, però en cadascuna els
valors dels bits de subxarxa coincidiran amb la subxarxa.

El càlcul de les adreces de la subxarxa 01:

1 IP decimal: 201.63.7.64 201 . 63 . 7 . 64
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 01 000000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . ss hhhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de host
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 192
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

En la taula 1.8 podeu veure el càlcul de les adreces dels hosts dins de la subxarxa.

Taula 1.8. Càlcul d’adreces de la subxarxa 01

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

01000000 01 000000 64 201.63.7.64

01000001 01 000001 65 201.63.7.65

01000010 01 000010 66 201.63.7.66

01000011 01 000011 67 201.63.7.67

01000100 01 000100 68 201.63.7.68

... ... ... ... ...

01111100 01 111100 124 201.63.7.124

01111101 01 111101 125 201.63.7.125

01111110 01 111110 126 201.63.7.126

01111111 01 111111 127 201.63.7.127

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits del host.

Les característiques de la subxarxa 01 serien:

• Subxarxa: 201.63.7.64

• Màscara: 255.255.255.192

• Subxarxa i màscara (notació abreviada): 201.63.7.64/26
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• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.127

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.65 fins a la
201.63.7.126

El càlcul de les adreces de la subxarxa 10:

1 IP decimal: 201.63.7.128 201 . 63 . 7 . 128
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 10 000000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . ss hhhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de host
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 192
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

En la taula 1.9 podeu veure el càlcul de les adreces dels hosts dins de la subxarxa
10.

Taula 1.9. Càlcul d’adreces de la subxarxa 10

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

10000000 10 000000 128 201.63.7.128

10000001 10 000001 129 201.63.7.129

10000010 10 000010 130 201.63.7.130

10000011 10 000011 131 201.63.7.131

10000100 10 000100 132 201.63.7.132

... ... ... ... ...

10111100 10 111100 188 201.63.7.188

10111101 10 111101 189 201.63.7.189

10111110 10 111110 190 201.63.7.190

10111111 10 111111 191 201.63.7.191

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits del host.

Les característiques de la subxarxa 10 serien:

• Subxarxa: 201.63.7.128

• Màscara: 255.255.255.192

• Subxarxa i màscara(notació abreviada): 201.63.7.128/26

• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.191

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.129 fins a la
201.63.7.190
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Finalment, el càlcul de les adreces de la subxarxa 11:

1 IP decimal: 201.63.7.192 201 . 63 . 7 . 192
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 11 000000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . ss hhhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de host
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 192
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

En la taula 1.10 podeu veure el càlcul de les adreces dels hosts dins de la subxarxa
11.

Taula 1.10. Càlcul d’adreces de la subxarxa 11

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

11000000 11 000000 192 201.63.7.192

11000001 11 000001 193 201.63.7.193

11000010 11 000010 194 201.63.7.194

11000011 11 000011 195 201.63.7.195

11000100 11 000100 196 201.63.7.196

... ... ... ... ...

11111100 11 111100 252 201.63.7.252

11111101 11 111101 253 201.63.7.253

11111110 11 111110 254 201.63.7.254

11111111 11 111111 255 201.63.7.255

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits del host.

Les característiques de la subxarxa 11 serien:

• Subxarxa: 201.63.7.192

• Màscara: 255.255.255.192

• Subxarxa i màscara(notació abreviada): 201.63.7.192/26

• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.255

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.193 fins a la
201.63.7.254

La divisió de subxarxes seria la que es veu en la figura 1.4.
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Figura 1.4. Configuració amb subxarxes

Cada LAN té assignada una subxarxa

També hem solucionat el problema que abans l’encaminador de l’ISP (i els del
backbone) havia d’afegir quatre rutes per donar encaminament cap a les quatre
LAN. Ara les quatre subxarxes es poden encaminar amb una única entrada que
correspon a la xarxa original (la 201.63.7.0/24). Una ruta dirigida a 201.63.7.0/24
és una ruta que s’adreça a tots els hosts d’aquesta xarxa. Tots els possibles valors
de host (l’últim byte) van des de 201.63.7.0 fins a 201.63.7.255 que corresponen
a tots els hosts de totes les subxarxes de l’empresa.

El treball amb subxarxes sempre implica treballar en binari. El mode de
treball habitual és:

1. Passar la xarxa i la màscara a binari

2. Treballar amb la xarxa i la màscara en binari

3. Passar els resultats a decimal

1.2 Subxarxes de mida variable

La divisió en subxarxes no ha de ser necessàriament de forma homogènia per a
totes les subxarxes, com hem fet fins ara. Es poden fer divisions de diferents mides
de la xarxa.

Seguint amb l’exemple proposat, començant per la xarxa 201.63.7.0/24 imagineu
que, en lloc de tenir quatre xarxes locals amb cinquanta ordinadors, l’empresa té
les xarxes locals amb aquestes mides:

• Dues xarxes locals amb 20 ordinadors (A i B)
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• Una xarxa local amb 50 ordinadors (C)

• Una xarxa local amb 100 ordinadors (D)

En aquest cas les divisions que heu vist fins ara no serveixen, ja que assignen
la mateixa quantitat d’adreces a cada subxarxa. El primer pas serà calcular les
subxarxes que necessitem i la seva mida. És fàcil veure que necessitem quatre
subxarxes, però, quina mida han de tenir?

No es poden crear subxarxes de qualsevol mida. Per exemple, no podeu fer
subxarxes de mida 50 o 100 com les que es necessiten en l’exemple.

Atès que per fer subxarxes heu d’agafar bits de la part de host, i que la mida de
les subxarxes depèn de la quantitat de bits que tenen, únicament podeu escollir
subxarxes amb mida potència de 2 (en una classe C: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256),
com es pot veure en la taula 1.11.

Taula 1.11. Bits necessaris per a la part de host

Nombre de bits de host Quantitat de hosts

1 21 = 2 hosts

2 22 = 4 hosts

3 23 = 8 hosts

4 24 = 16 hosts

5 25 = 32 hosts

6 26 = 64 hosts

7 27 = 128 hosts

8 28 = 256 hosts

Com més bits de host, més hosts es poden identificar

Per tant, heu d’escollir una mida de subxarxa suficientment gran per allotjar la
xarxa local corresponent. En l’exemple:

• Les xarxes locals de 20 ordinadors (A i B) estaran dins de subxarxes de 32
adreces cadascuna.

• La xarxa local de 50 ordinadors (C) estarà dins d’una subxarxa de 64
adreces.

• La xarxa local de 100 ordinadors (D) estarà dins d’una subxarxa de 128
adreces.

Una vegada sabeu la mida de les xarxes, podeu saber quants bits de host necessitarà
cada subxarxa, ho podeu consultar en la taula 1.11:

• Les subxarxes de 32 adreces (A i B) necessiten 5 bits de host.

• La subxarxa de 64 adreces (C) necessita 6 bits de host.

• La subxarxa de 128 adreces (D) necessita 7 bits de host.
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La manera més senzilla de calcular les subxarxes sempre és començar per la
subxarxa més gran, i anar calculant les subxarxes de les més grans a les més petites.
Així, començarem per la subxarxa D, de 128 adreces.

1 IP decimal: 201.63.7.0 201 . 63 . 7 . 0
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 0 0000000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . s hhhhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de host
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 128
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 10000000

En la taula 1.12 podeu veure el càlcul de les adreces dels hosts dins de la subxarxa
D.

Taula 1.12. Càlcul d’adreces de la subxarxa D

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

00000000 0 0000000 0 201.63.7.0

00000001 0 0000001 1 201.63.7.1

00000010 0 0000010 2 201.63.7.2

00000011 0 0000011 3 201.63.7.3

00000100 0 0000100 4 201.63.7.4

... ... ... ... ...

01111100 0 1111100 124 201.63.7.124

01111101 0 1111101 125 201.63.7.125

01111110 0 1111110 126 201.63.7.126

01111111 0 1111111 127 201.63.7.127

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits de host.

Les característiques de la subxarxa D serien:

• Subxarxa: 201.63.7.0

• Màscara: 255.255.255.128

• Subxarxa i màscara (notació abreviada): 201.63.7.0/25

• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.127

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.1 fins a la
201.63.7.126

La subxarxa C té una mida diferent, per tant, la màscara que farem servir serà
diferent. Amb 64 hosts, necessitarà 6 bits de host, i dos de subxarxa. Ara és
molt important que triem valors dels bits de subxarxa que no s’hagin escollit
per a cap de les subxarxes anteriors (en aquest cas, per a la subxarxa D). Si, per
exemple, escolliu per als bits de subxarxa el valor 00, el rang d’adreces assignat a
la subxarxa C seria des del següent:
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1 primera IP (binari): 11001001 . 00111111 . 00000111 . 00 000000
2 primera IP (decimal): 201 . 63 . 7 . 0
3

4

5 última IP (binari): 11001001 . 00111111 . 00000111 . 00 111111
6 última IP (decimal): 201 . 63 . 7 . 63

Aquest rang d’adreces (de la 0 a la 63) col·lisiona amb el rang d’adreces assignat
anteriorment a la subxarxa D (de la 0 a la 127). L’adreça 201.63.7.15, per exemple,
estaria assignada a dues subxarxes alhora, i això és incorrecte.

Els rangs d’adreces IP de les subxarxes no es poden superposar.

Per tant, heu d’escollir un valor dels bits de subxarxa per a la subxarxa C que no
se superposi amb les adreces de la subxarxa D.

El valor dels bits de subxarxa 01 dóna com a resultat el rang 201.63.7.64 fins a
201.63.7.127, que també se superposa amb la subxarxa D. Això passa perquè el
primer bit de l’últim byte de la subxarxa D és un 0 (és el valor del bit de subxarxa
que hem escollit anteriorment per a la subxarxa D). La solució més fàcil és escollir
un 1 per al primer bit de subxarxa de C per evitar que se superposi. Els valors 10
i 11 serien vàlids.

Escollim 10 i calculem les adreces de la subxarxa C:

1 IP decimal: 201.63.7.0 201 . 63 . 7 . 128
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 10 000000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . ss hhhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de host
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 192
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11000000

En la taula 1.13 podeu veure el càlcul de les adreces dels hosts dins de la subxarxa
C.

Les característiques de la subxarxa C serien:

• Subxarxa: 201.63.7.128

• Màscara: 255.255.255.192

• Subxarxa i màscara(notació abreviada): 201.63.7.128/26

• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.191

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.129 fins a la
201.63.7.190
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Taula 1.13. Càlcul d’adreces de la subxarxa C

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

10000000 10 000000 128 201.63.7.128

10000001 10 000001 129 201.63.7.129

10000010 10 000010 130 201.63.7.130

10000011 10 000011 131 201.63.7.131

10000100 10 000100 132 201.63.7.132

... ... ... ... ...

10111100 10 111100 188 201.63.7.188

10111101 10 111101 189 201.63.7.189

10111110 10 111110 190 201.63.7.190

10111111 10 111111 191 201.63.7.191

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits del host

Finalment, el càlcul de les subxarxes A i B. De nou heu de fer atenció a no
superposar-les amb les subxarxes anteriors. Les subxarxes A i B tenen 3 bits de
subxarxa, i veiem que les subxarxes anteriors:

• La subxarxa D comença per 0.

• La subxarxa C comença per 10.

Per no superposar les subxarxes A i B començaran per 11, per tant, escollim 110
per a la subxarxa A, i 111 per a la subxarxa B.

Càlculs de la subxarxa A:

1 IP decimal: 201.63.7.0 201 . 63 . 7 . 192
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 110 00000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . sss hhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de host
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 224
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 1110000

En la taula 1.14 podeu veure el càlcul de les adreces dels hosts dins de la subxarxa
A.

Taula 1.14. Càlcul d’adreces de la subxarxa A

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

11000000 110 00000 192 201.63.7.192

11000001 110 00001 193 201.63.7.193

11000010 110 00010 194 201.63.7.194

11000011 110 00011 195 201.63.7.195

11000100 110 00100 196 201.63.7.196

... ... ... ... ...
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Taula 1.14 (continuació)

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

11011100 110 11100 220 201.63.7.220

11011101 110 11101 221 201.63.7.221

11011110 110 11110 222 201.63.7.222

11011111 110 11111 223 201.63.7.223

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits del host

Les característiques de la subxarxa A serien:

• Subxarxa: 201.63.7.192

• Màscara: 255.255.255.224

• Subxarxa i màscara(notació abreviada): 201.63.7.192/27

• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.223

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.193 fins a la
201.63.7.222

I, finalment, els càlculs de la subxarxa B:

1 IP decimal: 201.63.7.0 201 . 63 . 7 . 224
2 IP binari: 11001001 . 00111111 . 00000111 . 111 00000
3 Significat del bit: xxxxxxxx . xxxxxxxx . xxxxxxxx . sss hhhhh
4

5 x = bit de xarxa
6 s = bit de subxarxa
7 h = bit de host
8

9 Màscara decimal: 255 255 255 224
10 Màscara binària: 11111111 . 11111111 . 11111111 . 1110000

En la taula 1.15 podeu veure el càlcul de les adreces dels hosts dins de la subxarxa
A.

Taula 1.15. Càlcul d’adreces de la subxarxa B

Bits de l’últim
byte

Part de subxarxa Part de host Valor decimal Adreça IP
completa

11100000 111 00000 224 201.63.7.224

11100001 111 00001 225 201.63.7.225

11100010 111 00010 226 201.63.7.226

11100011 111 00011 227 201.63.7.227

11100100 111 00100 228 201.63.7.228

... ... ... ... ...

11111100 111 11100 252 201.63.7.252

11111101 111 11101 253 201.63.7.253

11111110 111 11110 254 201.63.7.254

11111111 111 11111 255 201.63.7.255

Els bits de subxarxa es mantenen per a tots els hosts de la mateixa subxarxa. Únicament es modifica el valor dels bits del host
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Llei de Moore

La llei de Moore (per Gordon E.
Moore, cofundador d’Intel)

descriu una tendència a llarg
termini en la història del

maquinari de computació. La
capacitat d’integració de

transistors en un circuit integrat
es duplica aproximadament cada
divuit mesos. Això passa des de

l’any 1958 (any d’invenció del
circuit integrat) fins a l’actualitat,

i s’espera que continuï fins a
l’any 2015 o 2020.

Backbone

La xarxa troncal (en anglès
backbone vol dir espina dorsal,

columna vertebral) d’Internet es
refereix a les rutes principals de

dades entre xarxes grans,
estratègicament

interconnectades, i els
encaminadors principals

d’Internet. Aquestes rutes de
dades estan suportades per

xarxes d’alta capacitat
comercials, governamentals i

acadèmiques i intercanvien
trànsit entre països i continents

per mitjà de connexions per fibra
òptica (algunes transoceàniques).

Les característiques de la subxarxa B serien:

• Subxarxa: 201.63.7.224

• Màscara: 255.255.255.224

• Subxarxa i màscara(notació abreviada): 201.63.7.224/27

• Adreça broadcast de la subxarxa: 201.63.7.255

• Rang vàlid d’adreces per assignar a hosts: des de la 201.63.0.225 fins a la
201.63.7.254

Les xarxes de mida variable també es coneixen com a VLSM (variable length
subnet masking, màscara de subxarxa de longitud variable) i van ser una de les
mesures presses pel CIDR.

1.3 CIDR

Internet ha tingut un creixement exponencial. En la taula 1.16 podeu veure la
quantitat de hosts registrats a Internet en diferents anys:

Taula 1.16. Nombre de hosts a Internet

Any Nombre de hosts

1981 213

1984 1024

1987 28.174

1992 1,136.000

1997 19,540.000

2002 162,128.493

2007 489,774.269

Gener 2011 818,374.269

Font: Internet System Consortium, https://www.isc.org/solutions/survey/history

El creixement accelerat d’Internet als anys vuitanta i noranta va crear diversos
problemes. El més important va ser l’esgotament de l’espai d’adreces IP. El
segon, l’augment de la mida de les taules d’encaminament als encaminadors. Al
principi dels anys noranta, el creixement d’Internet era tal que el nombre de xarxes
connectades es duplicava cada nou mesos, mentre que la tecnologia únicament
podia duplicar la capacitat i la potència dels encaminadors cada divuit mesos.
Segons els càlculs fets per l’IETF (Internet engineering task force, grup de treball
sobre enginyeria a Internet) el 1993, d’haver continuat creixent Internet al mateix
ritme que ho havia fet fins aquell moment, s’hauria col·lapsat l’any 1998.

Aquest creixement el va provocar principalment la disparitat en la mida de les
classes de xarxes A, B i C. Moltes organitzacions havien d’escollir entre sol·licitar



Planificació i administració de xarxes 27 Configuració i administració de protocols dinàmics

una xarxa de classe C (amb 256 adreces) o una de classe B (amb 65.536). Si amb
una classe C no en tenien prou(per exemple, 256 adreces és totalment insuficient
per al campus d’una universitat), en molts casos optaven per demanar una xarxa
de classe B, encara que moltes de les adreces quedaven sense utilitzar. Per aquest
motiu, les xarxes de classe B es van esgotar ràpidament, i es va acordar crear
grups de xarxes de classe C. D’aquesta manera, les organitzacions podien optar a
xarxes de mides a mig camí entre les classes B i C. Una organització amb 4.096
adreces podia demanar un grup de setze xarxes de classe C. Amb aquesta solució
es reduïa el problema del ràpid esgotament d’adreces IP, però es va generar un
altre problema: el creixement de les taules de rutes. L’organització de l’exemple
hauria d’afegir setze entrades a les taules de rutes dels encaminadors per ser visible
(ja que caldria una entrada per a cada xarxa assignada). Això hauria provocat un
creixement exponencial de les taules de rutes dels encaminadors que formen part
del backbone d’Internet, els quals treballen al límit de la tecnologia.

Els dos problemes descrits (esgotament d’espai d’adreces IP i creixement de
les taules de rutes) es van resoldre conjuntament a l’any 1993 amb l’adopció
d’un sistema anomenat CIDR (classless interdomain routing, o encaminament
entre dominis sense classe), que definia una nova forma d’assignació de blocs
d’adreces IP i nous mètodes d’encaminament de paquets. Es va publicar una nova
especificació de CIDR l’any 2006.

Es va presentar el concepte de superxarxa oposat al concepte de subxarxa.
Si una subxarxa consistia en la divisió d’una xarxa de classe A, B o C
en diferents parts, una superxarxa consisteix en una xarxa formada per la
combinació de dues o més xarxes amb una màscara comuna.

Es diu que amb la divisió d’adreces IP la frontera entre la part de xarxa i la de
host era per bytes (la part de xarxa tenia 1, 2 o 3 bytes o, el que és el mateix 8, 16
o 24 bits). Amb el CIDR aquesta frontera és per bit, ja que la màscara pot agafar
qualsevol valor.

Així, per exemple, es pot formar una superxarxa de 1.024 adreces amb quatre
xarxes de classe C. La subxarxa resultant tindrà una màscara de 22 bits (per tant,
10 bits de host, suficients per allotjar 210 = 1.024 hosts). Aquesta superxarxa
únicament ha d’aparèixer una vegada en les taules de rutes dels encaminadors.

Amb el CIDR la part de l’adreça IP que correspon a la xarxa i la part que
correspon a hosts està especificada pel valor de la màscara exclusivament, i
no té significat la classificació tradicional en classes A, B i C d’acord amb
el valor dels primers bits.

Únicament es respecta el significat dels primers bits en les classes D (multicast) i
E (reservat).

El procés de crear una superxarxa s’anomena supernetting o agregació de
rutes. Els beneficis de la creació de superxarxes són la conservació de l’espai
d’adreces i la millora de l’eficiència en els encaminadors en termes d’espai
d’emmagatzematge i càlcul de rutes.
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2. Encaminament dinàmic

La tasca principal de la capa de xarxa és trobar el millor camí entre l’origen i la
destinació de la comunicació. Aquesta tasca es du a terme pels dispositius de capa
de xarxa, els encaminadors. Els encaminadors analitzen l’adreça IP de destinació
al paquet IP i, fent ús de les taules d’encaminament que tenen en memòria, deci-
deixen per quina de les seves interfícies retransmetran el paquet. La informació
de la taula d’encaminament la pot calcular manualment l’administrador de la
xarxa i introduir la configuració als encaminadors de manera estàtica. Aquestes
configuracions són vàlides però no es poden adaptar als canvis en la xarxa. Per
exemple, si un encaminador de la xarxa es desconnecta, la configuració de rutes
de la resta d’encaminadors es mantindrà invariable, encara que les seves rutes
enviïn paquets per l’encaminador desconnectat. A més a més, en xarxes molt
grans (com Internet), el cost de calcular les rutes fa inviable que l’administrador
ho faci manualment.

Per aquests dos motius es van crear els protocols d’encaminament dinàmic, en
què els encaminadors intercanvien informació sobre la topologia de la xarxa i ells
mateixos poden configurar les rutes que tindran configurades. Aquesta operació
es du a terme periòdicament de manera que, si hi ha cap canvi en la xarxa (per
exemple, s’apaga un encaminador), la propera vegada que s’executi l’algorisme
recalcularà les rutes amb la nova informació de la topologia de la xarxa.

2.1 Algorismes d’encaminament

La funció principal dels encaminadors és calcular el camí entre l’origen de la
comunicació i la destinació en la xarxa. En realitat, els encaminadors no solen
conèixer la topologia sencera de la xarxa i, per tant, no calculen el camí sencer
fins a la destinació. Penseu en la grandària de la xarxa d’Internet i penseu que el
cost de tenir tota la informació de xarxes i camins seria excessiva per a la majoria
dels encaminadors. En realitat, el que calculen els encaminadors és simplement
el salt següent del paquet IP, és a dir, la interfície del mateix encaminador per on
han d’enviar els paquets rebuts perquè arribin a la destinació.

En les xarxes orientades a connexió, aquest procés té lloc en el moment d’establir
el circuit virtual. A partir d’aquest moment, els paquets es commuten entre els
diferents circuits virtuals, per això se’ls coneix sovint com a commutadors de capa
3. La commutació de paquets és una tasca senzilla i ràpida, ja que no cal fer càlculs
complicats.

En les xarxes no orientades a connexió, la decisió de per on s’envien els paquets
es pren per a cada paquet i per a cada encaminador.
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Atenent a quina informació fan servir els encaminadors per prendre la decisió de
per on s’han d’enviar els paquets, els algorismes d’encaminament es divideixen
en:

• algorismes d’encaminament estàtics,

• algorismes d’encaminament dinàmics.

2.1.1 Algorismes d’encaminament estàtics

Els algorismes d’encaminament estàtics calculen les rutes fent servir informació
de la xarxa recopilada amb anterioritat. Per exemple, es poden fer servir les
dades de velocitat de la interfície, la mitjana de trànsit o l’històric d’errades en
la transmissió per l’enllaç. Els càlculs de rutes no es fan dinàmicament sobre els
encaminadors, sinó que es fan una vegada i es carreguen en la configuració dels
encaminadors. Per això, aquest càlculs poden ser tan complicats com es vulgui o
requerir una gran quantitat de recursos o memòria. Una vegada acabats els càlculs,
el resultat de les rutes es carrega de manera estàtica en les taules d’encaminament
dels encaminadors. No cal cap tipus de protocol d’encaminament, ja que els
encaminadors no intercanvien informació per calcular les rutes. La part negativa
és que aquests algorismes no responen a canvis en les condicions de la xarxa i, per
tant, no es poden adaptar a possibles problemes: encara que falli una connexió o
un dels enllaços estigui patint un trànsit excessiu, l’encaminador no canviarà les
decisions d’encaminament.

2.1.2 Algorismes d’encaminament dinàmic

Els algorismes d’encaminament dinàmic fan servir informació sobre l’estat de
la xarxa per calcular la millor ruta cap a la destinació. Amb aquest tipus d’algoris-
mes d’encaminament, els encaminadors intercanvien paquets d’informació sobre
l’estat de la xarxa contínuament i, per tant, cal definir un protocol d’encaminament.
Amb la informació actualitzada de l’estat de la xarxa, l’encaminador calcula
la ruta òptima cap a la destinació. Per tant, es diu que aquest algorismes són
autoadaptatius, responen als canvis de la xarxa per obtenir sempre el millor
camí. Per exemple, si un encaminador troba que una de les interfícies està
desconnectada o funciona molt lentament, aquesta informació s’actualitzarà en
l’algorisme d’encaminament, el qual és probable que esculli una altra interfície
com el camí a seguir pels paquets cap a la seva destinació. Aquests algorismes
d’encaminament dinàmics s’executen en els encaminadors en temps real, per tant,
no han de ser gaire complexos, atesa la limitació de recursos de CPU i memòria
dels encaminadors.
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Els algorismes d’encaminament estàtics fan servir informació invariable per
determinar la ruta. No s’adapten als canvis en l’estat de la xarxa.
Els algorismes d’encaminament dinàmics fan servir informació que
recopilen en temps real per determinar la ruta. Poden modificar la
ruta dinàmicament i necessiten un protocol d’encaminament perquè els
encaminadors intercanviïn informació.

Mètrica

Els algorismes d’encaminament intenten trobar el camí més curt entre dos host en
una xarxa però, què entenem per camí més curt? En les xarxes de computadors la
distància física és un factor poc important per determinar el cost d’arribar fins a
la destinació.

Per exemple, en els viatges per carretera es pot calcular el cost d’arribar a la
destinació en funció d’alguns d’aquests criteris o una combinació d’ells:

• Distància física

• Temps de trajecte

• Trànsit de la carretera

• Cost de peatge

• Tipus de carretera (autopista, nacional, regional, etc.)

En les xarxes de computadors els criteris són diferents:

• Velocitat de la interfície

• Quantitat d’errors de la connexió

• Retard

• Trànsit mitjà de l’enllaç

Aquest diferents criteris es poden combinar amb una mètrica o fórmula que
determinarà la manera de calcular la distància per al càlcul de rutes.

La mètrica determina com es calcula el cost de travessar un enllaç i serveix
per calcular el camí òptim.

La mètrica més senzilla i que de vegades es fa servir és el nombre de salts, en què
cada enllaç té un cost d’1.
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2.2 Encaminament per inundació

L’encaminament per inundació (flooding en anglès) és la tècnica d’encaminament
més senzilla. Consisteix a retransmetre el paquet per totes les interfícies excepte
per aquella per la qual s’ha rebut.

El seu problema principal és que multiplica el paquet per totes les interfícies, la
qual cosa genera una gran quantitat de paquets duplicats, per tant, és molt ineficient
i fa servir molta amplada de banda de la xarxa. A més, en cas que en la topologia
hi hagi bucles, els paquets es poden quedar donant voltes indefinidament en la
xarxa.

S’han de prendre mesures per limitar el procés de duplicació de paquets. Aquestes
són dues tècniques:

• Una opció seria introduir en cada paquet un comptador de salts. Aquest
comptador decreix cada vegada que el paquet travessa un encaminador.
Quan el comptador arriba a zero, el paquet s’elimina de la xarxa. Aquesta
és la tècnica que es fa servir en TCP/IP. La capçalera IP té el camp TTL
(time to live o temps de vida), que indica el nombre màxim de salts que fa
el paquet.

• I una altra opció pot ser que els encaminadors tinguin una llista de paquets
enviats. D’aquesta manera l’encaminador no propagarà dues vegades el
mateix paquet i s’evita el problema dels paquets que es queden donant voltes
als bucles.

L’encaminament per inundació consisteix a enviar el paquet per totes les
interfícies excepte per la que l’ha rebut. S’han de prendre mesures per evitar
la multiplicació indiscriminada de paquets.

La inundació no és pràctica en la majoria dels casos, però té alguns usos. Per
exemple, aquest és el mètode que fan servir els ponts i els commutadors quan
reben una trama que no tenen en la taula d’adreces MAC. Els encaminadors també
s’envien la informació d’encaminament per inundació, al cap i a la fi aquesta
informació l’envien abans de tenir les rutes, per tant, no poden saber els camins
per arribar a la resta d’encaminadors.

Fins i tot es pot fer servir la inundació per comparació amb altres algorismes
d’encaminament. De fet, la inundació sempre troba el camí més curt cap a la
destinació (perquè els prova tots) encara que genera molt trànsit. Per això es pot
comprovar si un algorisme ha trobat el millor camí comparant el resultat amb el
primer paquet que ha arribat per inundació.
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2.3 Algorisme de vector distància

En l’encaminament per vector distància cada encaminador té una taula interna
o vector que indica la distància mínima per arribar a cada possible destinació
de la xarxa i per quina interfície de l’encaminador s’han de retransmetre els
paquets per arribar a la seva destinació. L’encaminador retransmet aquesta taula
als encaminadors veïns. Tots els encaminadors actualitzen el contingut de la seva
taula amb la informació que han rebut dels veïns. Per exemple, mireu la figura 2.1.

Figura 2.1. Encaminament per vector distància

Al començament de l’algorisme, l’encaminador A únicament sap el cost d’arribar
a C amb cost 4. Quan rebi el vector distància dels seus veïns (en aquest cas, C)
rebrà la informació del cost d’arribar als veïns de C. El vector distància de C serà
el que es veu en la taula 2.1.

Taula 2.1. Vector distància de C

Destinació A B C D E F G

Cost 4 2 0 3 - 4 -

L’encaminador A pot calcular fàcilment el cost d’arribar als veïns de C. Per
exemple, si a A li costa 4 arribar a C, i l’encaminador C anuncia que té B a una
distància de 2, l’encaminador A pot deduir que pot arribar a B amb una distància
de 4 + 2 = 6.

Durant la primera execució de l’algorisme no tots els encaminadors tenen la
informació sobre com s’arriba a tots els encaminadors de la xarxa. Per exemple,
com que C no sap com arribar a G, A no ho sabrà des del començament. Però
passades unes quantes iteracions el resultat convergeix. Per exemple, C haurà
rebut l’actualització del vector distància de B, que haurà actualitzat el seu vector
amb la informació del vector distància d’E, el qual sí que inclou com s’arriba a G;
finalment aquesta informació també arribarà a A i D mitjançant l’actualització del
vector distància de C.

La mètrica pot ser el nombre de salts, el retard, la taxa d’errors, etc. o una
combinació d’aquests. Cada encaminador únicament sap directament el cost
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Compte a infinit

A vegades els llibres descriuen el
problema del compte a infinit

com “l’algorisme de vector
distància les notícies bones es

propaguen ràpidament i les
dolentes lentament”.

Paquet d’eco

Els paquets d’eco (echo request i
echo reply, petició d’eco i

resposta d’eco respectivament)
són paquets enviats per

comprovar una connexió o el
temps d’anada i tornada

d’aquesta (el temps que tarda un
missatge en travessar dues

vegades la connexió). L’emissor
envia una petició d’eco i mesura
el temps que tarda en arribar la

resposta del receptor. Així
calcula el temps d’anada i

tornada de la connexió.

d’arribar als seus encaminadors veïns, la resta de costos l’obté per càlcul amb
la informació del vector distància dels veïns.

L’algorisme de vector distància té el problema del compte a infinit, per al qual no
s’ha trobat una solució definitiva. Aquest consisteix en el fet que quan es troba un
camí millor per anar a un destinació, la xarxa convergeix ràpidament en la nova
ruta. Però quan es passa d’un camí millor a un altre de més llarg (per exemple,
perquè un dels encaminadors del camí original ha deixat de funcionar), a la xarxa
li costa molt tornar a calcular la ruta, i els encaminadors incrementen els seus
comptadors fins que arriben al valor màxim.

L’algorisme de vector distància es va fer servir en l’ARPANET original. També
es va utilitzar en diversos protocols de xarxes (DECNET de Digital, IPX de
Netware i AppleTalk d’Apple). Actualment es fa servir en el RIP (routing
information protocol, protocol d’informació d’encaminament), que fins l’any
1988 era l’únic protocol d’encaminament d’Internet. També es fa servir en els
protocols IGRP (interior gateway routing protocol, protocol d’encaminament
interior a l’encaminador) i EIGRP (enhanced IGRP, IGRP millorat) de Cisco.

ARPANET

ARPANET (advanced research projects agency network, xarxa de l’agència de projectes
d’investigació avançada) va ser creada pel Departament de Defensa dels Estats Units i
va ser la primera xarxa en què es van provar els protocols TCP/IP. Finalment, quan altres
xarxes es van anar afegint a ARPANET van formar Internet.

2.4 Estat de l’enllaç

Aquest algorisme també es coneix com l’algorisme de Dijkstra o SPF (shortest
path first, primer el camí més curt). Aquest algorisme es va dissenyar per soluci-
onar les limitacions dels algorismes basats en el vector distància. L’algorisme de
Dijkstra es pot explicar en cinc passos. Cada encaminador ha de fer el següent:

1. Descobrir els seus veïns i conèixer-ne les adreces de xarxa. Això ho
aconsegueix enviant uns paquets anomenats paquets HELLO.

2. Mesurar el retard o cost de cadascun dels veïns. La manera més senzilla de
fer-ho és enviar un paquet d’eco, al qual respondrà l’encaminador veí.

3. Construir un paquet amb tota aquesta informació. Aquests paquets s’ano-
menen LSP (link state packet, paquet d’estat de l’enllaç) i contenen entre
altres coses la identificació de l’encaminador, els seus veïns i el retard per
arribar-hi.

4. Enviar aquest paquet a tota la resta d’encaminadors (es pot fer per inundació,
o fer servir una versió més eficient de l’algorisme).

5. Calcular el camí més curt a la resta d’encaminadors. Amb la informació
rebuda dels LSP de la resta d’encaminadors de la xarxa, l’encaminador va
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creant un graf en el qual va afegint els encaminadors. Fent servir l’algorisme
de Dijsktra el graf queda en forma d’arbre d’expansió (sense bucles) amb el
camí més curt per arribar a cada encaminador.

El funcionament de l’algorisme de l’estat de l’enllaç és realment oposat al del
vector distància, ja que el vector distància envia la informació del cost per arribar
a tots els encaminadors de la xarxa als seus veïns, i l’algorisme d’estat de l’enllaç
envia la informació de cost als seus veïns i a tots els encaminadors de la xarxa.

Mitjançant l’algorisme de l’estat de l’enllaç l’encaminador pot conèixer l’arbre
d’expansió de la xarxa i, per tant, saber tota la ruta que faran servir els paquets
fins arribar a la seva destinació.

L’algorisme de vector distància es fa servir en els protocols d’encaminament IS-
IS (intermediate system to intermediate system, de sistema intermedi a sistema
intermedi) i OSPF (open shortest path first, obre primer el camí més curt), que
és el protocol d’encaminament estàndard d’Internet (encara que també se’n fan
servir d’altres).

2.5 Protocols d’encaminament

Hi ha multitud d’algorismes d’encaminament, la majoria basats en l’algorisme de
vector distància o estat de l’enllaç.

Es defineix un sistema autònom (AS o autonomous system) o una xarxa adminis-
trada i gestionada per una organització, es fa servir un protocol d’encaminament
en concret. Així, Internet està formada per una sèrie d’AS connectats entre ells.
Els algorismes d’encaminament també es poden classificar en:

• Algorismes d’encaminament interior o IGP (interior gateway protocol):
que tracten l’encaminament intern a un AS.

• Algorismes d’encaminament exterior o EGP (exterior gateway protocol):
que tracten l’encaminament entre diferents AS.

2.5.1 Protocols d’encaminament interior

A Internet es fan servir multitud d’algorismes d’encaminament interior. Els
podem classificar entre els protocols que fan servir l’algorisme d’estat de l’enllaç,
i els que fan servir l’algorisme de vector distància.
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Protocols d’encaminament interior basat en el vector distància

Aquests protocols fan servir el protocol de vector distància i no tenen consciència
completa de la topologia de la xarxa:

• RIP (routing information protocol, protocol d’informació d’encamina-
ment). És un dels protocols d’encaminament més antics que existeixen.
Originalment la mètrica que feia servir estava basada en el nombre de
salts i no permetia fer servir múltiples rutes. L’any 1993 es va publicar
la versió 2 del RIP, que afegia subxarxes i màscares de mida variable. El
RIP és un protocol senzill que es pot fer servir en xarxes petites, però no és
recomanable fer-lo servir en xarxes grans (de més de dotze encaminadors).

• IGRP (interior gateway routing protocol, protocol d’encaminament interior
a l’encaminador). L’IGRP és un protocol propietari de Cisco i, per tant,
únicament es pot fer servir en els seus encaminadors, és a dir, tots els
encaminadors del sistema autònom han de ser de Cisco. Es va dissenyar
per solucionar els problemes del RIP (comptador de salts màxim de quinze
i mètrica d’encaminament única). L’IGRP pot fer servir diferents mètriques
per a cada ruta: amplada de banda, retard, càrrega, fiabilitat i MTU
(maximum transfer unit, mida màxima del paquet de transmissió).

• EIGRP (enhanced interior gateway routing protocol, protocol millorat
d’encaminament interior a l’encaminador). Aquest protocol aporta optimit-
zacions importants a l’IGRP, per minimitzar la inestabilitat de les rutes quan
canvia la topologia i també respecte a l’amplada de banda i el consum del
processador dels encaminadors que fa servir el protocol.

Protocols d’encaminament interior basats en l’estat de l’enllaç

Aquests protocols tenen un coneixement complet de la topologia de la xarxa i
fan servir aquesta informació per trobar la millor ruta per als paquets. Els dos
protocols interiors basats en l’estat de l’enllaç més populars són:

• OSPF (open shortest path first, obre primer el camí més curt). És un
protocol autoadaptatiu. La darrera versió (versió 3) està adaptada per
treballar amb IPv6 i es va definir l’any 2008. L’OSPF és probablement l’IGP
més utilitzat en grans xarxes corporatives. És un estàndard d’Internet i està
recomanat per l’IAB (Internet Architecture Board, és el comitè encarregat
de supervisar el desenvolupament tècnic d’Internet). Aquestes són les seves
característiques més importants:

– És autoadaptatiu, reacciona als canvis de la xarxa automàticament.

– Suporta múltiples paràmetres per calcular la mètrica.

– Suporta subxarxes, VLSM i CIDR.

– Estructura el sistema autònom en àrees per simplificar l’administració
i optimitzar el trànsit. Les àrees s’identifiquen per nombres de 32 bits
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que es poden representar de manera semblant a les IP, separats per
punts.

– L’àrea 0 (0.0.0.0) s’anomena backbone i connecta la resta d’àrees entre
elles.

– Estableix mecanismes de validació als missatges d’encaminament.

• IS-IS (intermediate system to intermediate system, de sistema intermedi a
sistema intermedi). Va ser dissenyat pel protocol DECNET i va ser adoptat
finalment per l’OSI. Les seves característiques són molt semblants a l’OSPF.
Però l’OSPF es va dissenyar per a xarxes TCP/IP, mentre que IS-IS es va
dissenyar de manera neutral respecte al tipus d’adreces que faria servir, per
això la seva adaptació d’IPv6 va ser molt senzilla. Una altra diferència és
la manera en què l’IS-IS defineix les àrees i la manera en què aquestes en
comuniquen entre elles.

2.5.2 Protocols d’encaminament exterior

Els protocols d’encaminament exterior s’utilitzen per calcular les rutes entre els
diferents sistemes autònoms. El primer protocol d’encaminament exterior que es
va fer servir va ser l’EGP (exterior gateway protocol, protocol d’encaminament
exterior), especificat l’any 1982. Però aquest protocol es va substituir pel BGP
(border gateway protocol, protocol d’encaminament de frontera). El BGP no
fa servir les mètriques tradicionals del protocols interiors, sinó que fa servir
mètriques basades en el camí, polítiques de xarxa i regles. Recordeu que es fa
servir entre diferents sistemes autònoms, administrats per diferents organitzacions.
En aquests casos el camí més curt no sempre és el camí que es vol que porti la
informació. Actualment, a tot Internet es fa servir la versió 4 del BGP, definida
l’any 1994.

2.6 Configuració dels protocols d’encaminament

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

2.6.1 Protocols vector-distància

La mètrica per determinar quina és la millor ruta per 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:

Intermediate System

El terme sistema intermedi és la
manera que té l’OSI d’anomenar
els encaminadors. El protocol
IS-IS estava pensat per a
comunicacions entre
encaminadors.
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Protocol d’encaminament
RIP

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.

• RIP (routing information protocol, protocol d’informació d’encamina-
ment). Fa servir el nombre de salts (hops en anglès) com a mètrica
d’encaminament.

• IGRP (interior gateway routing protocol, protocol d’encaminament interior
de l’encaminador). Inventat per Cisco, es fa servir pels encaminadors per
intercanviar dades d’encaminament dins d’un sistema autònom.

• EIGRP (enhanced interior gateway routing protocol, protocol millorat
d’encaminament interior a l’encaminador). És propietari de Cisco. Es
considera un protocol híbrid. És un protocol d’encaminament avançat basat
en l’algorisme d’encaminament del vector distància, amb optimitzacions
per minimitzar la inestabilitat de l’encaminament després de canvis en la
topologia (problema de compte a infinit) i l’ús del processador i l’amplada
de banda del protocol.

Les característiques principals d’aquests protocols es mostren en la taula 2.2.

Taula 2.2. Característiques dels protocols de vector-distància

Protocol Mètrica Distància
administrativa

Nombre de salts Període
d’actualització

RIP Salts 120 15 30 segons

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

100 255 90 segons

EIGRP Amplada de banda
de la línia
Cost
Retard

90 - Variable

Configuració de la versió 1 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 connectades directament, el RIP s’ha de
configurar globalment en l’encaminador i s’han d’afegir les xarxes que coneix en
cada interfície. El RIP fa les funcions següents:

• Anuncia totes les 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.
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Un cop en aquest mode s’han d’especificar les xarxes per a les quals treballarà
(cada xarxa està assignada a una interfície) amb l’ordre network IP de la xarxa.
A continuació podeu veure un exemple d’ús d’aquestes ordres.

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

Fixeu-vos que en l’exemple anterior 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 del RIP i els temps
d’actualització d’aquestes estadístiques. Són les següents:

• show ip protocols. Mostra totes les variables que utilitza el protocol RIP i
identifica cada variable de temps que utilitza. Les podeu veure en la taula
2.3.

• show ip rip database. 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, i es
pot desactivar executant undebug ip rip.

Taula 2.3. 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 del 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.

La taula 2.4 mostra la configuració de les interfícies dels encaminadors de Madrid
i Barcelona.

Taula 2.4. Adreces dels encaminadors Mad i Bcn

Dispositiu Interfície Eth0 Interficie Eth1 Serial

Encaminador Mad 172.17.1.1/16 No configurat 192.168.1.1/24

Encaminador Bcn 10.0.0.1/8 11.0.0.1/8 192.168.1.2/24

debug

L’ordre debug 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.
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Amb el disseny de la figura 2.2 fem un exemple de configuració de RIP, en què
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 2.2. Disseny d’una xarxa RIP

Fem la configuració sencera de l’encaminador Mad amb la seqüència d’ordres
següent:

1. Configurar adreces en totes les interfícies. Cal activar les interfícies dels
encaminadors un cop s’han configurat. Utilitzarem les ordres ip address
IP màscara per configurar les interfícies i no shutdown per activar-les.

2. Configurar RIP amb l’ordre router rip i network adreça de la xarxa.

3. Mostrar informació de configuració amb l’ordre show ip rip database.

En la figura 2.3 podeu veure la taula d’encaminament de l’encaminador Mad
mitjançant l’ordre show ip route. Veiem que només coneix les xarxes que té
connectades directament.

Figura 2.3. Configuració d’interfícies i taula d’encaminament
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La figura 2.4 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 el 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.

Figura 2.4. Resultat d’executar show ip route

En la figura 2.5 ja s’ha configurat el protocol d’encaminament, i amb l’ordre
show IP protocols podem observar totes les variables que utilitza el protocol RIP,
identificar cada variable de temps i analitzar els valors.

Figura 2.5. 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.
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• Interface send-recv. Podem veure per a cada interfície la versió del protocol
que es fa servir per rebre o enviar actualitzacions. Les dues interfícies
d’aquest exemple envien actualitzacions amb la versió 1 del protocol i en
reben de la versió 1 i/o 2 del protocol.

La figura 2.6 proporciona informació de la base de dades del protocol RIP
amb totes les rutes connectades. Podeu 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 2.6. Resultat d’executar show ip rip database

Amb el disseny de xarxa de la figura 2.7 veureu un exemple de redundància de
rutes. Un paquet de dades pot optar per utilitzar diferents rutes per arribar a una
destinació, i els encaminadors han de seleccionar la millor ruta basant-se en la
mètrica. Només s’incorpora en la taula d’encaminament una de totes les rutes
possibles per arribar a la destinació.

Figura 2.7. Exemple de rutes redundants
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Els encaminadors generen la taula d’encaminament publicant i actualitzant les
taules periòdicament. Els encaminadors coneixen les xarxes directament connec-
tades, com es mostra en la taula 2.5.

Taula 2.5. 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

Les taules d’encaminament descarten múltiples rutes per a una mateixa destinació
generades amb un protocol. Si observeu la taula 2.6, podeu deduir com l’encami-
nador Mad ha seleccionat les rutes en les xarxes basant-se en la mètrica.

Taula 2.6. Taula de rutes de l’encaminador Mad

Destinació Possibles rutes de
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 2.6 pot arribar a la xarxa 3 per dues 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.

Si una de les xarxes o un encaminador no està disponible, els protocols d’encami-
nament s’encarreguen d’actualitzar les taules dels veïns i de 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 poden generar problemes de redundància de rutes, les xarxes
han de convergir, això vol dir que tot i que hi ha rutes redundants per arribar
a una destinació tots els encaminadors han de tenir taules coherents entre
elles.

La figura 2.8 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 manera
contínua. Per desactivar-lo utilitzem l’ordre undebug ip rip.
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Figura 2.8. Resultat d’executar debug ip rip

Configuració de la versió 2 del protocol RIP

El RIPv2, la versió 2 del protocol d’encaminament RIP, es va crear per solucionar
les deficiències de la primera versió del RIP. L’any 1993 es va desenvolupar la
versió 2 de RIP, i l’any 1998 es va estandarditzar.

La millora principal era la capacitat de treballar amb subxarxes i CIDR, encara
que permetia la compatibilitat amb la versió anterior del RIP. Una altra diferència
és que els paquets amb la taula d’encaminament s’envien a l’adreça multicast
224.0.0.9 en lloc de l’adreça broadcast, com feia el RIPv1, la qual cosa evita la
càrrega innecessària dels hosts de la xarxa.

Per veure la versió del RIP amb què està treballant l’encaminador, heu de fer servir
l’ordre show ip protocols des del mode d’execució privilegiat una vegada heu
configurat el protocol RIP, per exemple:

1 Router>enable
2 Router#conf t
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router(config)#router rip
5 Router(config−router)#network 192.168.1.0
6 Router(config−router)#exit
7 Router(config)#exit
8 Router#
9 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console

10

11 Router#show ip protocols
12 Routing Protocol is "rip"
13 Sending updates every 30 seconds, next due in 10 seconds
14 Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
15 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
16 Incoming update filter list for all interfaces is not set
17 Redistributing: rip
18 Default version control: send version 1, receive any version
19 Interface Send Recv Triggered RIP Key−chain
20 Automatic network summarization is in effect
21 Maximum path: 4
22 Routing for Networks:
23 192.168.1.0
24 Passive Interface(s):
25 Routing Information Sources:
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26 Gateway Distance Last Update
27 Distance: (default is 120)
28 Router#

Si us hi fixeu, l’ordre show ip protocols ens diu que es fa servir el RIP per
redistribuir la informació d’encaminament, i que s’envien els paquets de la versió
1 del RIP, però es reben els paquets de qualsevol versió. Aquesta és l’opció per
defecte, i serveix per mantenir la compatibilitat amb encaminadors que estiguin
fent servir el RIPv1 (com els encaminadors més antics).

Per configurar l’encaminador per treballar amb el RIPv2, heu de fer servir l’ordre
version 2.

1 Router#enable
2 Router#conf t
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router(config)#router rip
5 Router(config−router)#version 2
6 Router(config−router)#exit
7 Router(config)#exit
8 Router#
9 %SYS−5−CONFIG_I: Configured from console by console

10

11 Router#show ip protocols
12 Routing Protocol is "rip"
13 Sending updates every 30 seconds, next due in 26 seconds
14 Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
15 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
16 Incoming update filter list for all interfaces is not set
17 Redistributing: rip
18 Default version control: send version 2, receive 2
19 Interface Send Recv Triggered RIP Key−chain
20 Automatic network summarization is in effect
21 Maximum path: 4
22 Routing for Networks:
23 192.168.1.0
24 Passive Interface(s):
25 Routing Information Sources:
26 Gateway Distance Last Update
27 Distance: (default is 120)
28 Router#

Vegem a continuació un exemple del funcionament del RIPv2. Mireu la xarxa de
la figura 2.9.

Activem la configuració del RIPv2 en els tres encaminadors i configurem les
xarxes a les quals estan connectats. Per exemple, en l’encaminador Router1

1 Router1>enable
2 Router#configure terminal
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 Router1(config)#router rip
5 Router1(config−router)#network 192.168.0.0
6 Router1(config−router)#network 192.168.10.0
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Figura 2.9. Configuració del RIPv2

En el cas de l’encaminador Router3 afegim les dues subxarxes i la xarxa de la línia
sèrie:

1 Router3(config)#router rip
2 Router3(config−router)#network 192.168.2.64
3 Router3(config−router)#network 192.168.2.128
4 Router3(config−router)#network 192.168.11.0

Si mireu la configuració amb show ip protocols veureu que s’ha fet l’agregació au-
tomàtica de subxarxes i consta com a xarxa connectada directament la 192.168.2.0
(que inclou les dues subxarxes a les quals està connectat el Router3).

1 Router3#show ip protocols
2 Routing Protocol is "rip"
3 Sending updates every 30 seconds, next due in 27 seconds
4 Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
5 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
6 Incoming update filter list for all interfaces is not set
7 Redistributing: rip
8 Default version control: send version 2, receive 2
9 Interface Send Recv Triggered RIP Key−chain

10 FastEthernet0/0 2 2
11 FastEthernet0/1 2 2
12 Automatic network summarization is in effect
13 Maximum path: 4
14 Routing for Networks:
15 192.168.2.0
16 Passive Interface(s):
17 Routing Information Sources:
18 Gateway Distance Last Update
19 Distance: (default is 120)

De fet, si consulteu la taula de rutes des del Router1, podreu veure que el RIPv2
ha propagat l’agregació de subxarxes.
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1 router3#show ip route
2 Codes: C − connected, S − static, I − IGRP, R − RIP, M − mobile, B − BGP
3 D − EIGRP, EX − EIGRP external, O − OSPF, IA − OSPF inter area
4 N1 − OSPF NSSA external type 1, N2 − OSPF NSSA external type 2
5 E1 − OSPF external type 1, E2 − OSPF external type 2, E − EGP
6 i − IS−IS, L1 − IS−IS level−1, L2 − IS−IS level−2, ia − IS−IS inter area
7 * − candidate default, U − per−user static route, o − ODR
8 P − periodic downloaded static route
9

10 Gateway of last resort is not set
11

12 R 192.168.0.0/24 [120/2] via 192.168.11.1, 00:00:16, Serial0/1/0
13 R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.11.1, 00:00:16, Serial0/1/0
14 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
15 C 192.168.2.64/26 is directly connected, FastEthernet0/1
16 C 192.168.2.128/25 is directly connected, FastEthernet0/0
17 R 192.168.10.0/24 [120/1] via 192.168.11.1, 00:00:16, Serial0/1/0
18 C 192.168.11.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
19 router3#

En cas que es vulgui modificar la forma de funcionament per defecte del RIPv2,
es pot cancel·lar l’agregació de subxarxes amb l’ordre no auto-summary:

1 router3(config)#router rip
2 router3(config−router)#no auto−summary

En aquest cas, la sortida de l’ordre show ip protocols mostra com s’estan
encaminant les subxarxes de manera independent:

1 router3#show ip protocols
2 Routing Protocol is "rip"
3 Sending updates every 30 seconds, next due in 14 seconds
4 Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
5 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
6 Incoming update filter list for all interfaces is not set
7 Redistributing: rip
8 Default version control: send version 2, receive 2
9 Interface Send Recv Triggered RIP Key−chain

10 FastEthernet0/0 2 2
11 FastEthernet0/1 2 2
12 Serial0/1/0 2 2
13 Automatic network summarization is not in effect
14 Maximum path: 4
15 Routing for Networks:
16 192.168.2.0
17 192.168.11.0
18 Passive Interface(s):
19 Routing Information Sources:
20 Gateway Distance Last Update
21 192.168.11.1 120 00:00:12
22 Distance: (default is 120)

Resolució de problemes i encaminament dinàmic

Quan es treballa amb encaminament dinàmic, sembla que en certa manera es perd
el control de la xarxa, ja que els encaminadors s’envien informació automàtica-
ment i modifiquen les taules de rutes sense la participació de l’administrador. Per
això, si alguna cosa no funciona correctament l’administrador no té, a priori, pistes
sobre on s’ha pogut produir l’error. El millor és fer una comprovació exhaustiva i
sistemàtica de la xarxa:
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1. En primer lloc, s’ha de comprovar que totes les interfícies tenen una adreça
IP i una màscara correctes. Es pot comprovar amb l’ordre show ip interface
brief.

2. En el cas dels encaminadors s’ha de comprovar que les interfícies estiguin
actives. Per defecte les interfícies dels encaminadors no ho estan. Es pot
comprovar amb l’ordre show ip interface brief.

3. En les línies sèrie s’ha de comprovar que un dels extrems de la línia està
configurat com a DCE i l’altre com a DTE, i que s’ha definit la freqüència
del senyal de sincronisme (generalment a 56000).

4. S’ha de comprovar que hi ha connectivitat entre les interfícies contigües.
Es pot fer servir l’ordre ping IP destinació per assegurar-se que hi ha
connectivitat.

5. Es pot comprovar l’estat de la taula d’encaminament dels encaminadors amb
l’ordre show ip route. Aquí s’han de mostrar totes les rutes a altres xarxes
definides a l’encaminador, tant de manera estàtica com dinàmica.

6. S’ha de comprovar que el RIP estigui habilitat amb show ip protocols,
també es pot veure la versió del RIP, l’estat de l’agregació automàtica de
subxarxes i les xarxes que s’han afegit al protocol d’encaminament.

7. També es pot consultar el fitxer de configuració en execució (running-
config), ja que dóna molta de la informació de configuració de l’encami-
nador de manera resumida.

8. S’ha d’activar la depuració del RIP amb l’ordre debug ip rip. D’aquesta
manera es pot comprovar el contingut de les actualitzacions d’encamina-
ment que l’encaminador envia i rep. Per exemple, amb la informació
de depuració, l’administrador de la xarxa pot veure que es rep una ruta
però que no s’afegeix a la taula d’enrutament. Això pot passar si hi ha
alguna ruta estàtica definida per la mateixa xarxa. Per defecte, una ruta
estàtica té una distància més curta que qualsevol ruta de qualsevol protocol
d’encaminament i, per tant, tindrà prioritat a l’hora de ser afegida a la taula
d’encaminament. Els missatges de depuració són constants, per tant, una
vegada s’ha obtingut la informació necessària és habitual desactivar-lo amb
l’ordre no debug ip rip o undebug ip rip.

1 router2#debug ip rip
2 RIP protocol debugging is on
3 router2#RIP: received v2 update from 192.168.11.2 on Serial0/1/1
4

5 192.168.2.64/26 via 0.0.0.0 in 1 hops
6

7 192.168.2.128/25 via 0.0.0.0 in 1 hops
8

9 RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via FastEthernet0/0 (192.168.1.1)
10

11 RIP: build update entries
12

13 192.168.0.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
14

15 192.168.2.0/24 via 0.0.0.0, metric 2, tag 0
16
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17 192.168.10.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
18

19 192.168.11.0/24 via 0.0.0.0, metric 1, tag 0
20

21 RIP: sending v2 update to 224.0.0.9 via Serial0/1/1 (192.168.11.1)
22

23 router2#no debug ip rip
24 RIP protocol debugging is off

Configuració del protocol IGRP

El protocol IGRP és un protocol d’encaminament interior propietat de Cisco.
Aprofita les característiques del RIP però millora la generació de rutes utilitzant
altres mètriques que no són el nombre de salts, sinó 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 la xarxa
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 totalment ple d’errors) i 255 (enllaç lliure d’errors), analitza
el trànsit de la xarxa d’un període de temps, normalment els cinc minuts
anteriors per determinar els errors que s’han produït. 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 l’IGRP s’utilitzen les mateixes ordres que per al RIP, però heu d’indicar
un paràmetre addicional, que és el número de sistema autònom. Aquest valor
indica el conjunt d’encaminadors que poden intercanviar les taules d’actualització.
S’anomena domini de processos.

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

En l’exemple anterior, cal que observeu que hem indicat a l’encaminador que el
protocol IGRP enviarà i rebrà actualitzacions dels 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.

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 treballarà el
protocol i un número de sistema
autònom.
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Els encaminadors utilitzen
els paquets HELLO per

conèixer els encaminadors
veïns. Són paquets de

salutació entre
encaminadors que utilitzen

l’EIGRP, gràcies als quals el
protocol pot construir les

taules amb informació dels
veïns i la topologia de la

xarxa.

Configuració del protocol EIGRP

El protocol EIGRP és una millora del protocol IGRP; també és propietat de Cisco
Systems. 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 els 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 l’EIGRP utilitzem les mateixes ordres que amb l’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
taules; aquest valor el defineix l’administrador.

Una vegada els encaminadors estan configurats amb el protocol EIGRP, aquests
comencen a enviar paquets de salutació o HELLO als veïns de la xarxa i es
construeix la taula d’encaminadors veïns amb què intercanviarem actualitzacions.
A continuació es genera la taula d’encaminament.

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 que es mostren en la taula 2.7.

Taula 2.7. Estats d’una ruta generada amb l’EIGRP

Estat de la ruta Descripció

P-PASSIVE Estat normal de la ruta.

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.
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Per veure el contingut de les taules i la informació dels veïns hi ha les ordres
següents. En general, amb l’ordre show ip eigrp nom de la taula es poden
visualitzar les taules que fa servir el protocol EIGRP, per exemple, les taules de
veïns o de topologia:

• show ip eigrp neighbors. Ens mostra quins encaminadors es consideren
veïns i a 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.

En la figura 2.10 podeu veure com es configura l’EIGRP, l’execució de les ordres
show ip eigrp neighbors i show IP eigrp topology.

Figura 2.10. Configuració de l’EIGRP

La figura 2.11 mostra les estadístiques EIGRP i la taula de rutes, en què es pot
veure l’ús de les ordres show ip eigrp traffic i show ip route.
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Figura 2.11. Resultat d’executar sh ip eigrp traffic

2.6.2 Protocols estat de l’enllaç

Els protocols més comuns de l’estat de l’enllaç és OSPF (Open Shortest Path First,
obre primer el camí més curt). És un protocol d’encaminament autoadaptatiu per a
IP. Treballa dins d’un únic sistema autònom. És probablement el protocol interior
o IGP (Interior Gateway Protocol, protocol interior de passarel·la) més utilitzat a
xarxes de grans empreses.

Configuració del protocol OSPF

OSPF (Open Shortest Path First, obre primer el camí més curt) és un protocol
d’encaminament interior que funciona dins d’un sistema autònom. Recopila
informació dels encaminadors de la xarxa i construeix un mapa de la topologia
de la xarxa, amb la qual es decideix la ruta que prendran els paquets. OSPF està
dissenyat per funcionar amb CIDR i VLSM.

OSPF detecta canvis a la topologia (per exemple si un encaminador ha deixat
de funcionar) i recalcula les rutes ràpidament. Calcula les rutes fent servir
l’algorisme de Dijkstra (algorisme que obre en primer lloc el camí més curt, d’aquí
el nom del protocol) que dóna com resultat un arbre d’expansió mínima lliure de
bucles.

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.



Planificació i administració de xarxes 53 Configuració i administració de protocols dinàmics

• 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

• Taula topològica

• Taula d’encaminament

Una xarxa OSPF es pot dividir en àrea d’enrutament per simplificar l’adminis-
tració i optimitzar el tràfic. Les àrees estan identificades per números de 32 bits.
Es poden expressar en decimal o en decimal separades per punts, semblant a la
nomenclatura de les adreces IP (per exemple: 123.21.44.74).

Per convenció l’àrea 0 (o 0.0.0.0) representa l’àrea o regió de backbone a una xarxa
OSPF. La identificació de les altres àrees es deixa a selecció de l’administrador
(una tècnica habitual és escollir l’adreça IP de l’encaminador principal de l’àrea
com identificador d’àrea). Totes les àrees addicionals han de tenir una connexió
amb l’àrea del backbone a través d’un encaminador anomenat ABR (Area Border
Router, encaminador de borde d’àrea), com es pot veure a la figura 2.12.

Figura 2.12. Esquema de xarxa OSPF

Totes les àrees han d’estar unides al backbone per un ABR
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El protocol OSPF pot funcionar de forma segura entre els encaminadors, fent
servir opcionalment diversos mètodes d’autenticació per permetre únicament als
encaminadors autenticats participar en l’algorisme d’encaminament.

Figura 2.13. Xarxa OSPF

Les línies sèrie tenen una màscara de 30 bits, suficient per configurar dues interfícies

Anem a veure la configuració d’OSPF a través d’una xarxa d’exemple (figura 2.13).
A aquesta xarxa tenim tres xarxes de classe C (LAN A, B i E) i una xarxa de classe
C dividida en dues subxarxes (LAN C i D). Fixeu-vos com s’han configurat les
línies sèrie dels encaminadors amb xarxes de màscara 30. Una xarxa amb màscara
de 30 bits té únicament 2 bits de host, que ens deixen 4 adreces de host (00, 01,
10 i 11). Com la primera i la última estan reservades a la identificació de la xarxa
i de la broadcast respectivament ens queden únicament dues adreces IP útils per
configurar interfícies (1 i 2), suficient per configurar una línia sèrie. Configurar
línies sèrie amb xarxes de 30 bits és una pràctica habitual a les xarxes locals.

L’ordre per habilitar OSPF és router ospf Identificador de procés, on l’identifica-
dor pot ser un número entre 1 i 65535 escollit per l’administrador. Tot i que no és
necessari que sigui el mateix a tots els encaminadors anem a configurar-los tots
igual router ospf 1. Aquesta ordre passarà al mode de configuració de router.

1 R0>enable
2 R0#conf t
3 Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
4 R0(config)#router ospf 1

L’ordre network serveix per indicar les xarxes a les que està connectat l’encami-
nador. En aquest cas l’ordre és una mica més complicada que en altres protocols
i la seva sintaxi és network IP_Xarxa Màscara_Wildcard area ID_àrea. La
màscara wildcard serveix per identificar el rang d’adreces que s’està afegint, i
consisteix en la inversió dels bits de la màscara de xarxa. Per exemple una
xarxa de màscara 255.255.255.0 tindrà un wildcard de 0.0.0.255 i una màscara
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de 255.255.255.192 tindrà un wildcard de 0.0.0.63. L’argument ID_àrea és
l’identificador de l’àrea OSPF. Tots els encaminadors de la mateixa àrea han
de tenir el mateix ID d’àrea configurat. En aquest cas anem a configurar els
encaminadors a l’àrea 0 (backbone), ja que anem a treballar amb una única àrea.
Per exemple la configuració de l’encaminador R2 serà:

1 R2(config−router)#network 192.168.2.64 0.0.0.63 area 0
2 R2(config−router)#network 192.168.2.128 0.0.0.127 area 0
3 R2(config−router)#network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
4 R2(config−router)#network 192.168.11.0 0.0.0.3 area 0

Si no s’especifica manualment, l’algorisme d’OSPF agafa l’adreça IP més alta
de l’encaminador com identificador d’encaminador pels algorismes d’OSPF. Si
es vol escollir un altre identificador s’ha de fer servir l’ordre router-id ID
d’encaminador. Recordeu que l’identificador d’encaminador és un valor de 32
bits semblant a una adreça IP, per exemple:

1 R0(config−router)#router−id 192.168.10.1

Podeu comprovar l’identificador d’encaminador que s’està fent servir amb l’ordre
show ip protocols des del mode d’execució privilegiat:

1 R0#show ip protocols
2

3 Routing Protocol is "ospf 1"
4 Outgoing update filter list for all interfaces is not set
5 Incoming update filter list for all interfaces is not set
6 Router ID 192.168.12.1
7 Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
8 Maximum path: 4
9 Routing for Networks:

10 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
11 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
12 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
13 Routing Information Sources:
14 Gateway Distance Last Update
15 192.168.11.1 110 00:04:49
16 192.168.12.1 110 00:04:32
17 192.168.13.1 110 00:04:32
18 192.168.13.2 110 00:05:21
19 Distance: (default is 110)

En aquest cas fixeu-vos que l’encaminador R0 de la xarxa té com ID l’adreça
IP més alta que té configurada (192.168.12.1). Aquesta ordre també mostra les
xarxes que l’encaminador està publicant als veïns (192.168.0.0, 192.168.10.0 i
192.168.12.0), els encaminadors des d’on l’encaminador rep actualitzacions OSPF
(192.168.11.1, 192.168.12.1, 192.168.13.1, 192.168.13.2) i la seva distància
administrativa (110).

Per verificar els veïns OSPF de l’encaminador es pot fer servir l’ordre show ip
ospf neighbor. Per exemple, el resultat per l’encaminador R0

1 R0#show ip ospf neighbor
2

3 Neighbor ID Pri State Dead Time Address Interface
4 192.168.11.1 0 FULL/ − 00:00:40 192.168.10.2 Serial0/1/0
5 192.168.13.1 0 FULL/ − 00:00:30 192.168.12.2 Serial0/1/1

El resultat de l’ordre mostra:
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• Neighbor ID: l’identificador de l’encaminador veí.

• Pri: prioritat OSPF de l’interfície.

• State: estat OSPF de l’interfície. L’estat FULL vol dir que l’encaminador i
el seu veí tenen les mateixes bases de dades OSPF.

• Dead time: temps d’espera per rebre un missatge de salutació del protocol
OSPF per aquesta interfície.

• Address: adreça IP de la interfície del veí a la que està connectat l’encami-
nador.

• Interface: interfície de l’encaminador amb la que està connectat al veí.

Amb aquesta ordre podeu comprovar si hi ha hagut algun error en la configuració
d’OSPF. Els encaminadors han de poder veure l’estat dels seus veïns amb aquesta
ordre i han de tenir l’estat de l’interfície a FULL perquè els encaminadors puguin
intercanviar informació del protocol.

Una vegada heu configurat OSPF podeu comprovar que s’han afegit les rutes
a la taula de rutes de l’encaminador. Anem a observar les taules de rutes de
l’encaminador R0:

1 R0#show ip route
2 Codes: C − connected, S − static, I − IGRP, R − RIP, M − mobile, B − BGP
3 D − EIGRP, EX − EIGRP external, O − OSPF, IA − OSPF inter area
4 N1 − OSPF NSSA external type 1, N2 − OSPF NSSA external type 2
5 E1 − OSPF external type 1, E2 − OSPF external type 2, E − EGP
6 i − IS−IS, L1 − IS−IS level−1, L2 − IS−IS level−2, ia − IS−IS inter area
7 * − candidate default, U − per−user static route, o − ODR
8 P − periodic downloaded static route
9

10 Gateway of last resort is not set
11

12 C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
13 O 192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:02:52, Serial0/1/0
14 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
15 O 192.168.2.64/26 [110/129] via 192.168.12.2, 00:02:42, Serial0/1/1
16 [110/129] via 192.168.10.2, 00:02:42, Serial0/1/0
17 O 192.168.2.128/25 [110/129] via 192.168.12.2, 00:02:42, Serial0/1/1
18 [110/129] via 192.168.10.2, 00:02:42, Serial0/1/0
19 O 192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.12.2, 00:02:52, Serial0/1/1
20 192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
21 C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/1/0
22 192.168.11.0/30 is subnetted, 1 subnets
23 O 192.168.11.0 [110/128] via 192.168.10.2, 00:02:52, Serial0/1/0
24 192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
25 C 192.168.12.0 is directly connected, Serial0/1/1
26 192.168.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
27 O 192.168.13.0 [110/128] via 192.168.12.2, 00:02:52, Serial0/1/1
28 R0#

Podeu comprovar que totes les rutes segueixen els camins esperats. Fixeu-vos que
les entrades de la taula creades per OSPF tenen una O al començament de línia.
Si analitzem les línies del resultat de l’ordre:

• 192.168.0.0/24 està connectada directament i accedeix a través de la inter-
fície FastEthernet 0/0.
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• 192.168.1.0/24 està disponible a través de 192.168.10.2, que es troba per la
interfície Serial0/1/0 de l’encaminador.

• 192.168.2.0/24 té dues subxarxes (ha fet agregació de xarxes) que
són 192.168.2.64/26 i 192.168.2.128/25. Es poden accedir o bé, per
192.168.12.2 (a través de la interfície Serial0/1/1) o, per 192.168.10.2 (a
través de la interfície Serial0/1/0).

• 192.168.3.0/24 s’accedeix via 192.168.12.2 (interfície Serial0/1/1).

• 192.168.10.0 està connectada directament.

• 192.168.11.0 s’accedeix a través de 192.168.10.2 (interfície Serial0/1/0).

• 192.168.12.0 està connectada directament a Serial0/1/1

• 192.168.13.0 s’accedeix a través de 192.168.12.2 (interfície Serial0/1/1).

Configuració d’una ruta per defecte a OSPF

Imagineu que heu connectat la xarxa de l’exemple anterior a Internet a través d’un
ISP. La topologia de la xarxa seria ara la que mostra la figura 2.14.

Figura 2.14. Xarxa connectada a un ISP

Sempre que es connecta una xarxa a Internet, s’han de definir rutes per defecte, ja
que no és possible definir als encaminadors rutes per totes les xarxes que existeixen
a Internet.

La informació d’enrutament se realitzarà entre els encaminadors de la xarxa local,
entre els encaminadors que formen part del sistema autònom (AS, Autonomous
System) de la xarxa. Un encaminador que connecta un sistema autònom amb una

Ruta per defecte

Una ruta per defecte és com un
comodí, qualsevol paquet que no
es pugui enrutar per cap de les
rutes definides a la taula
d’enrutament de l’encaminador
s’enviarà per la ruta per defecte.
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altre o amb una xarxa que no fa servir OSPF (en l’exemple de la figura 2.14 seria
l’encaminador R0) s’anomena ASBR (Autonomous System Boundary Router) o
encaminador frontera de sistema autònom.

Per definir una ruta per defecte, l’administrador ha de configurar-la de manera
manual amb l’ordre ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 IP destinació o ip route 0.0.0.0
0.0.0.0 Interfície de sortida.

No definiu la ruta per defecte dues vegades, escolliu un dels dos mètodes i
configureu-la una única vegada.

Així l’encaminador R0 per definir la ruta per defecte haurà d’executar:

1 R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial 0/0/0

en el cas d’estar connectar a l’encaminador de l’ISP per la interfície Serial 0/0/0
o bé:

1 R0(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 143.42.140.1

Si mireu les taules d’enrutament veureu que s’ha afegit la ruta per defecte com
una ruta estàtica:

1 R0#show ip route
2 Codes: C − connected, S − static, I − IGRP, R − RIP, M − mobile, B − BGP
3 D − EIGRP, EX − EIGRP external, O − OSPF, IA − OSPF inter area
4 N1 − OSPF NSSA external type 1, N2 − OSPF NSSA external type 2
5 E1 − OSPF external type 1, E2 − OSPF external type 2, E − EGP
6 i − IS−IS, L1 − IS−IS level−1, L2 − IS−IS level−2, ia − IS−IS inter area
7 * − candidate default, U − per−user static route, o − ODR
8 P − periodic downloaded static route
9

10 Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
11

12 142.42.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
13 C 142.42.140.0 is directly connected, Serial0/0/0
14 C 192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
15 O 192.168.1.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 00:02:23, Serial0/1/0
16 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
17 O 192.168.2.64/26 [110/129] via 192.168.12.2, 00:02:23, Serial0/1/1
18 [110/129] via 192.168.10.2, 00:02:23, Serial0/1/0
19 O 192.168.2.128/25 [110/129] via 192.168.12.2, 00:02:23, Serial0/1/1
20 [110/129] via 192.168.10.2, 00:02:23, Serial0/1/0
21 O 192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.12.2, 00:02:23, Serial0/1/1
22 192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
23 C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/1/0
24 192.168.11.0/30 is subnetted, 1 subnets
25 O 192.168.11.0 [110/128] via 192.168.10.2, 00:02:23, Serial0/1/0
26 192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
27 C 192.168.12.0 is directly connected, Serial0/1/1
28 192.168.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
29 O 192.168.13.0 [110/128] via 192.168.12.2, 00:02:23, Serial0/1/1
30 S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
31 Router#

Perquè es propagui la ruta per defecte a la resta d’encaminadors del sistema
autònom OSFP s’ha d’executar l’ordre default-information originate des del
mode de configuració d’encaminador.
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1 Router(config)#router ospf 1
2 Router(config−router)#default−information originate

Una vegada fet això, podeu comprovar que la ruta per defecte s’ha propagat a la
resta d’encaminadors del sistema autònom OSPF. Per exemple a l’encaminador
R1:

1 R1#show ip route
2 Codes: C − connected, S − static, I − IGRP, R − RIP, M − mobile, B − BGP
3 D − EIGRP, EX − EIGRP external, O − OSPF, IA − OSPF inter area
4 N1 − OSPF NSSA external type 1, N2 − OSPF NSSA external type 2
5 E1 − OSPF external type 1, E2 − OSPF external type 2, E − EGP
6 i − IS−IS, L1 − IS−IS level−1, L2 − IS−IS level−2, ia − IS−IS inter area
7 * − candidate default, U − per−user static route, o − ODR
8 P − periodic downloaded static route
9

10 Gateway of last resort is 192.168.10.1 to network 0.0.0.0
11

12 O 192.168.0.0/24 [110/65] via 192.168.10.1, 00:01:40, Serial0/1/0
13 C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
14 192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
15 O 192.168.2.64/26 [110/65] via 192.168.11.2, 00:01:40, Serial0/1/1
16 O 192.168.2.128/25 [110/65] via 192.168.11.2, 00:01:40, Serial0/1/1
17 O 192.168.3.0/24 [110/129] via 192.168.11.2, 00:01:30, Serial0/1/1
18 [110/129] via 192.168.10.1, 00:01:30, Serial0/1/0
19 192.168.10.0/30 is subnetted, 1 subnets
20 C 192.168.10.0 is directly connected, Serial0/1/0
21 192.168.11.0/30 is subnetted, 1 subnets
22 C 192.168.11.0 is directly connected, Serial0/1/1
23 192.168.12.0/30 is subnetted, 1 subnets
24 O 192.168.12.0 [110/128] via 192.168.10.1, 00:01:40, Serial0/1/0
25 192.168.13.0/30 is subnetted, 1 subnets
26 O 192.168.13.0 [110/128] via 192.168.11.2, 00:01:40, Serial0/1/1
27 O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.1, 00:01:00, Serial0/1/0
28 R1#

Fixeu-vos que s’ha configurat com encaminador d’últim recurs (gateway last
resort) 192.168.10.1 que és justament l’interfície de l’encaminador R0. La ruta
per defecte té el codi adicional E2,

1 O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.10.1, 00:01:00, Serial0/1/0

que vol dir que és una ruta externa OSPF de tipus 2.

Rutes OSPF

Les rutes OSPF es classifiquen
en tipus 1 i 2, la diferència entre
elles és la forma en que es
calcula el cost d’OSPF de la ruta.
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Introducció

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

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

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

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

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

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

En finalitzar aquesta unitat l’alumne/a:

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

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

• Implementa VLANs.

• Realitza el diagnòstic d’incidències en VLANs.

• Configura enllaços troncals.

• Utilitza un encaminador per interconnectar diverses VLANs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1 Necessitat de les xarxes locals virtuals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2.1 Tipus de VLAN

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

• VLAN de dades

• VLAN predeterminada

• VLAN nativa

• VLAN d’administració

• VLAN de veu

VLAN de dades

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

Tempesta broadcast

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

Alguns administradors de xarxa
utilitzen el terme VLAN

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

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

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

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

trànsit de capa 2 per la xarxa.

Els enllaços troncals
admeten la transmissió de

trànsit des de més d’una
VLAN.

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

Figura 1.4. Exemple de VLAN de dades

VLAN predeterminada

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

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

Figura 1.5. Exemple de VLAN predeterminada

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

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

Figura 1.6. Exemple de VLAN nativa

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

VLAN d’administració

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

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

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

1.2.2 Ports del commutador

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

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

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

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

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

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

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

Figura 1.8. Modes de filiació del port de commutador

1.2.3 Control dels dominis de col·lisió broadcast

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

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

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

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

Comunicació intraVLAN

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

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

Figura 1.10. Diagrama de la xarxa amb VLAN

A continuació descrivim com es fa aquest procés de comunicació:

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

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

Comunicació entre VLAN

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

A continuació descrivim el procés de comunicació:

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 1.11. Configuració de diverses VLAN

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

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

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

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

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

1 Switch#show vlan
2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Switch#show vlan
2

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

L’adreça IP de la VLAN 1
s’utilitza per tenir accés
remot al commutador i
configurar-lo. També es fa
servir per intercanviar
informació amb altres
dispositius de xarxa.
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9 10 alumnat active Fa0/5
10 20 professorat active Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
11 Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
12 Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20
13 1002 fddi−default act/unsup
14 1003 token−ring−default act/unsup
15 1004 fddinet−default act/unsup
16 1005 trnet−default act/unsup
17

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

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

31

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

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

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

1 Switch#show vlan id 28
2

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

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

10 28 enet 100028 1500 − − − − − 0 0

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

1 Switch#show vlan name sistemes
2

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

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

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

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

10 28 enet 100028 1500 − − − − − 0 0

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

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

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

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

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

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

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

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

1.4 Enllaços troncals

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

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

Figura 1.13. Xarxa amb cinc commutadors amb VLAN

Cada VLAN queda identificada per un color diferent.

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

1.4.1 Estàndard 802.1Q

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

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

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

Figura 1.14. Modificació de la trama Ethernet a 802.1Q

S’afegeix un camp extra a la trama original

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

Taula 1.1. Capçalera 802.1Q

16 bits 16 bits

TPID TCI

3 bits 1 bit 12 bits

PCP CFI VID
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Format canònic de les
adreces MAC

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

representar les adreces amb el bit
menys significatiu primer. Però

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

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

byte primer.

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

testimoni i Ethernet, molts
fabricants de commutadors no

van entendre correctament
l’enviament canònic i no canònic

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

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

modificaven les adreces MAC).

El significat dels camps és el següent:

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

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

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

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

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

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

1.4.2 VLAN nativa i enllaços troncals

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

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

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

Trames etiquetades 802.1Q en la VLAN nativa

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

Trames sense etiquetar en la VLAN nativa

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

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

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

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

PVID

Un PVID (port VLAN identifier
o identificador de port de
VLAN) és un identificador per
defecte de VLAN que s’assigna a
un port d’accés per designar el
segment de VLAN al qual està
connectat el port. Si un port
troncal no s’ha configurat amb
cap VLAN, el PVID es
converteix en l’ID de VLAN per
a les connexions dels ports.



Planificació i administració de xarxes 26 Xarxes locals virtuals i accés a Internet

configurem la VLAN 99 com a VLAN nativa en el port FastEthernet 0/20 del
commutador. Podeu comprovar la configuració amb l’ordre show interfaces
fastEthernet 0/20 switchport, fixeu-vos en el resultat de l’ordre en el camp
Trunking Native Mode VLAN :

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

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

1.4.3 Implantació d’enllaços troncals

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 Switch#show interfaces fastEthernet 0/10 switchport
2

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

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

27

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

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

59 Switch#

1.5 Diagnòstic d’incidències

Quan es treballa amb VLAN (especialment amb enllaços troncals) poden sorgir
errors en la xarxa, ja que s’han de configurar tots els commutadors d’una manera
coherent. És molt important seguir una política adequada de selecció d’ID en les
VLAN que sigui la mateixa en tots els commutadors quan es treballa amb enllaços
troncals.

Aquests són alguns dels errors de configuració més comuns:

• Falta de concordància de la VLAN nativa. Els ports es configuren amb
diferents VLAN natives. Per exemple, un port pot tenir configurada la
VLAN nativa 99, i l’altre la 199. Aquest error de configuració genera
notificacions a la consola i fa que el trànsit d’administració i control es
dirigeixi erròniament.

• VLAN permeses en els enllaços troncals. La llista de VLAN no està
configurada correctament. Això pot fer que el commutador no retransmeti
les trames dels ports que pertanyen a la VLAN que no està configurada en
la llista.

• Adreces IP incorrectes. Tot i que no és un problema de configuració dels
commutadors ni de les VLAN, sovint les adreces IP dels hosts que pertanyen
a la mateixa VLAN en diferents xarxes no pertanyen a la mateixa xarxa IP.
És un error comú si passeu d’una configuració de dues xarxes independents
(amb xarxes IP independents) a la creació de dues VLAN que connectin
dues divisions d’aquestes xarxes. Per exemple, mireu la figura 1.16: tenim
dues xarxes independents amb un adreçament IP correcte. En la figura 1.17
s’han configurat VLAN per fer una connexió entre les dues xarxes, però si
no es tornen a configurar les adreces IP no hi haurà connectivitat IP entre
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els ordinadors (encara que sí que hi haurà connexió en l’enllaç, capa 2, i no
n’hi haurà en la xarxa, capa 3).

Figura 1.16. Xarxa sense VLAN

Figura 1.17. Xarxa incorrecta amb VLAN

• ID de VLAN diferents quan es treballa amb enllaços trunk. Quan es
treballa amb commutadors i VLAN en cada commutador s’ha de configurar
el nom i l’ID per cada VLAN. En principi, si no es fa servir etiquetatge
802.1Q, el nom i l’ID de les VLAN pot ser diferent entre els commutadors
i la xarxa continua funcionant correctament. Per exemple, imagineu un
commutador (S1) amb els ports de l’1 al 10 configurats com la VLAN 2
amb el nom Alumnes, i els ports 11 a 20 configurats en la VLAN 3 amb
el nom Professors. Un altre commutador (S2) podria tenir els ports 1 a 10
configurats amb la VLAN 10 amb el nom alumn, i els ports 11 a 20 en
la VLAN 20 amb el nom profes. En aquest cas, connectant un cable del
port 1 d’S1 al port 1 d’S2, i un altre del port 11 d’S1 al port 11 d’S2, la
xarxa funcionaria correctament (figura 1.18). Atès que no es fa servir el
protocol 802.1Q, el commutador no utilitza ni l’ID de VLAN ni el nom per
etiquetar les trames. Una trama enviada per un port que pertany a la VLAN
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2 d’S1 es propagarà per tots els seus ports i arribarà a S2. Si hi ha un enllaç
troncal configurat entre S1 i S2, les trames viatgen etiquetades per l’enllaç
troncal. Quan una trama 802.1Q arriba a S2 des d’S1, el commutador fa
servir l’etiquetatge (en concret, el camp VID o VLAN identifier) per saber
per quins dels seus ports ha de propagar la trama. En aquest cas, l’S2 rebria
trames etiquetades amb VID 2 o 3, que no pertanyen a cap de les seves
VLAN i, per tant, no propagaria correctament la trama.

Figura 1.18. Configuració de VLAN diferent

Figura 1.19. VLAN amb diferent VID

En cas de tenir un problema en una xarxa amb VLAN, és important anar
comprovant commutador a commutador cadascun d’aquests casos (també les
adreces IP dels hosts).

1.6 Connexió de xarxes locals virtuals

Quan apliquem VLAN a una xarxa n’estem dividint els dominis de col·lisió
broadcast. Els hosts de dos dominis de col·lisió no es poden comunicar entre
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ells i, de fet, és com si estiguessin connectats a dos commutadors diferents. A
efectes lògics no hi ha diferència entre la xarxa que es mostra en la figura 1.20 i
les que hem vist en les figures X i XX (figures anteriors amb VLAN).

Figura 1.20. Xarxa sense VLAN

Com s’han de connectar les dues xarxes de la figura 1.20? La manera òbvia de fer-
ho seria mitjançant un encaminador que tingués connectats els dos commutadors
en dues interfícies diferents, solució que es pot veure en la figura 1.21.

Figura 1.21. Un encaminador connectant dues xarxes

Aquesta solució també es pot fer servir per connectar dues xarxes que es troben
en VLAN diferents del mateix commutador. Fixeu-vos en la figura 1.22: amb un
encaminador es poden connectar dues VLAN de la mateixa manera que es fa amb
els commutadors que no tenen configurades VLAN.
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Figura 1.22. Un encaminador connectant dues VLAN

Els enllaços de cada color representen les dues VLAN

Què passa si volem fer servir enllaços troncals? El problema de duplicació
d’interfícies utilitzades per cada VLAN es propaga en aquest cas a l’encaminador,
que es pot veure en la figura 1.23. Per poder comunicar VLAN amb enllaços
troncals directament per mitjà d’un encaminador s’han de fer servir subinterfícies
en l’encaminador.

Les subinterfícies són interfícies virtuals múltiples, associades a una interfície físi-
ca. Aquestes subinterfícies estan configurades per programari en un encaminador
configurat de manera independent amb una adreça IP i una assignació de VLAN
per funcionar en una VLAN específica. Les subinterfícies estan configurades
per diferents subxarxes que corresponen a l’assignació de la VLAN, per facilitar
l’encaminament lògic abans que la VLAN etiqueti les trames de dades i les
reenviï per la interfície física. Les subinterfícies divideixen de manera lògica
una interfície física en diferents rutes lògiques. És possible configurar una ruta
o subinterfície per a cada VLAN.
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Figura 1.23. Esquema amb subinterfícies

La compatibilitat amb la comunicació interVLAN mitjançant subinterfícies reque-
reix configuració, tant en el commutador com en l’encaminador.

• Commutador

– Configurar la interfície del commutador com un enllaç troncal 802.1Q.

• Encaminador

– Seleccionar una interfície amb un mínim de 100 Mbps FastEthernet.

– Configurar subinterfícies compatibles amb l’encapsulament 802.1Q.

– Configurar una subinterfície per a cada VLAN.

Una subinterfície permet que cada VLAN tingui la seva pròpia ruta lògica i una
passarel·la predeterminada a l’encaminador (figura 1.24).

Figura 1.24. Esquema amb subinterfícies
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L’amfitrió de la VLAN d’origen reenvia el trànsit a l’encaminador, mitjançant la
configuració d’encaminador per defecte. L’encaminador localitza l’adreça IP de
destinació i porta a terme una cerca en la taula d’encaminament.

Si la VLAN de destinació és en el mateix commutador que la VLAN d’origen,
l’encaminador torna a enviar el trànsit a l’origen mitjançant els paràmetres de la
subinterfície de l’ID de la VLAN d’origen.

Si la interfície de sortida de l’encaminador és compatible amb 802.1Q, la trama
conserva l’etiqueta 802.1Q de VLAN de 4 bytes. Si la interfície de sortida no és
compatible amb 802.1Q, l’encaminador elimina l’etiqueta de la trama i retorna el
format d’Ethernet original.

Per configurar l’encaminament entre VLAN, feu els passos següents:

• Configureu un port d’enllaç troncal al commutador.

1 Switch(config)#interface fa0/2
2 Switch(config−if)#switchport mode trunk

• En l’encaminador, configureu una interfície FastEthernet, sense adreça IP
ni màscara de xarxa.

1 Router(config)#interface fa0/1
2 Router(config−if)#no ip address
3 Router(config−if)#no shutdown

• En l’encaminador, configureu una subinterfície amb una adreça IP i una
màscara de xarxa per a cada VLAN. Cada subinterfície té un encapsulament
802.1Q. Per accedir al mode de configuració de subinterfície, heu de posar
un punt seguit del número de subinterfície que voleu configurar: interface
interfície.subinterfície . No és imprescindible que l’ID de la interfície sigui
el mateix que l’ID de la VLAN, però us pot servir d’ajuda per recordar-
lo. Per especificar quin és el VID heu de fer servir l’ordre encapsulation
dot1q VID. Aquesta ordre especifica que aquesta interfície (en aquest
cas, subinterfície) treballarà fent servir l’estàndard d’etiquetatge de VLAN
802.1Q i que estarà assignada a la VLAN que s’especifica. També heu
de donar una configuració IP vàlida per a la subinterfície. Aquí teniu un
exemple de configuració d’una interfície FastEthernet d’un encaminador
amb dues interfícies que funcionen en diferents VLAN.

1 Router(config)#interface FastEthernet0/0.10
2 Router(config−subif)#encapsulation dot1q 10
3 Router(config−subif)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
4 Router(config−subif)#no shutdown
5 Router(config−subif)#exit
6 Router(config)#interface FastEthernet0/0.20
7 Router(config−subif)#encapsulation dot1q 20
8 Router(config−subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
9 Router(config−subif)#no shutdown

10 Router(config−subif)#exit
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• Podeu comprovar la configuració de les subinterfícies amb l’ordre show
ip interfaces brief. Fixeu-vos com en mirar les característiques de la
subinterfície amb l’ordre show interfaces FastEthernet 0/0.10 es pot
comprovar que està fent servir l’encapsulament 802.1Q i l’ID de VLAN
que té assignat.

1 Router#show ip interface brief
2 Interface IP−Address OK? Method Status

Protocol
3

4 FastEthernet0/0 unassigned YES unset up up
5

6 FastEthernet0/0.10 192.168.0.1 YES manual up up
7

8 FastEthernet0/0.20 192.168.10.1 YES manual up up
9

10 FastEthernet0/1 unassigned YES unset up down
11

12 Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
13

14 Router#show interfaces FastEthernet 0/0.10
15 FastEthernet0/0.10 is up, line protocol is up (connected)
16 Hardware is PQUICC_FEC, address is 0003.e427.9601 (bia 0003.e427.9601)
17 Internet address is 192.168.0.1/24
18 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
19 reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
20 Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 10
21 ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00,
22 Last clearing of "show interface" counters never

En quin cas s’ha de fer servir un encaminament amb interfícies reals de l’encami-
nador i en quin s’ha de fer amb subinterfícies? Per prendre aquesta decisió s’han
de tenir en compte una sèrie d’elements:

• Limitació de ports. En les xarxes amb moltes VLAN, no és possible fer
servir un únic encaminador si aquest ha de fer servir una interfície per
cada VLAN. Els encaminadors tenen limitacions físiques que impedeixen
tenir una gran quantitat d’interfícies físiques. Treballar amb subinterfícies
arreglaria aquest problema, en cas que es vulgui evitar treballar amb
subinterfícies s’hauria de fer servir més d’un encaminador.

• Rendiment. Les interfícies físiques tenen millor rendiment que les subin-
terfícies. L’amplada de banda de cada VLAN connectada té l’amplada de
banda sencera de la interfície física de l’encaminador. Quan es fan servir
subinterfícies per a l’encaminament entre VLAN, el trànsit de totes les
subinterfícies s’ha de repartir en l’amplada de banda a la mateixa interfície.
En una xarxa amb molt de trànsit, això pot provocar un coll d’ampolla en el
rendiment de la xarxa. Una interfície amb moltes subinterfícies amb molt
de trànsit es podria configurar en diferents interfícies amb subinterfícies per
tenir més amplada de banda a dividir entre les diferents VLAN i, per tant,
una contenció més reduïda en el trànsit de la VLAN.

• Ports d’accés i ports d’enllaç troncal. La connexió de les interfícies
físiques per a l’encaminament entre VLAN requereix que els ports de
l’encaminador estiguin configurats com a ports d’accés. Les subinterfícies
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requereixen que el port del commutador estigui configurat com un port de
l’enllaç troncal perquè pugui acceptar el trànsit etiquetat de la VLAN en
l’enllaç troncal. Quan es fan servir subinterfícies, moltes VLAN es poden
encaminar sobre un enllaç troncal únic, en lloc de fer servir una interfície
física única per cada VLAN.

• Preu. Els encaminadors amb moltes interfícies resulten més cars. Per
aquest motiu resulta més barat fer servir subinterfícies, i així s’estalvien
molts ports necessaris per a l’encaminador. A més a més, si es fan servir
interfícies separades de l’encaminador, aquestes s’han de connectar a ports
individuals del commutador, per la qual cosa també es consumeixen ports
extra del commutador. El preu d’un commutador també està en funció (entre
d’altres) del nombre de ports que tingui (cosa especialment important en els
commutadors d’alt rendiment).

• Complexitat. El fet de fer servir subinterfícies fa que la configuració de
l’encaminador sigui més complexa, que hi puguin aparèixer més problemes
i que aquests siguin més difícils de trobar i de solucionar. Per exemple,
si una VLAN té problemes de connexió amb altres VLAN, no serveix
simplement seguir el cable per veure si està connectat al port correcte. S’ha
de verificar que el port del commutador està configurat com a troncal i
que la VLAN està configurada en tots els commutadors abans d’arribar a
la interfície de l’encaminador. També s’ha de revisar que la subinterfície
de l’encaminador estigui configurada correctament, amb l’ID de VLAN
correcte i la configuració IP adequada. Però respecte a la configuració física,
el fet de tenir una única subinterfície en lloc d’interfícies separades per
connectar el commutador amb l’encaminador fa que la quantitat de cables
de la xarxa física sigui més baixa i que la probabilitat de connectar un cable
a una interfície de manera incorrecta es redueixi.

1.7 Administració centralitzada

La configuració de VLAN no és un procés especialment complicat quan treballem
amb uns pocs commutadors. Únicament s’ha de tenir en compte que les configu-
racions de les VLAN siguin iguals en tots el commutadors i que les connexions
dels cables corresponguin a ports dels commutadors que pertanyen a la mateixa
VLAN. En cas de treballar amb enllaços troncals, s’afegeix un element extra de
configuració que, tot i no ser especialment complicat, incrementa la possibilitat
d’errors en la configuració de la xarxa.

Aquest repte és assumible per l’administrador de la xarxa quan la quantitat de
commutadors que s’han de configurar en la xarxa és reduïda. Però quan la quantitat
de commutadors de l’organització és important (qualsevol quantitat superior a
vint) el repte de mantenir coherència en la configuració de tots els commutadors
augmenta.
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Per solucionar aquest problema es van elaborar protocols destinats a permetre a
ponts, commutadors i altres dispositius similars registrar valors de certs atributs
(com, per exemple, identificadors de VLAN) per mitjà de la xarxa. Un d’aquests
protocols és l’MVRP (multiple VLAN registration protocol o protocol de registre
de múltiples VLAN), conegut originalment com a GVRP (generic VLAN attribute
registration protocol o protocol de registre d’atributs VLAN genèric), definit pel
grup de treball 802.1. Aquest protocol treballa en la capa d’enllaç.

Aquest protocol proporciona un mètode de compartir dinàmicament la informació
de VLAN i de configurar les VLAN d’altres commutadors que fan servir l’MVRP.
Sense l’MVRP s’han de configurar a mà tots els commutadors d’una xarxa amb
la configuració de VLAN i els enllaços troncals. Amb l’MVRP, una vegada
configurat un dispositiu, es crea la configuració necessària de VLAN i enllaços
troncals dinàmicament en tota la resta de commutadors que treballin amb MVRP.

Cisco va desenvolupar un protocol propietari anomenat VTP (VLAN trunking
protocol) que gestiona la creació, esborrament i canvi de nom de les VLAN
en la xarxa. De manera similar a com funciona l’MVRP, quan es configura
un commutador que funciona amb VTP, la VLAN es distribueix a la resta de
commutadors. Això estalvia a l’administrador de la xarxa configurar la mateixa
VLAN en la resta de commutadors.

En el simulador Packet Tracer que fem servir no funciona el protocol MVRP, per
tant, farem les configuracions de manera pràctica amb VTP.

1.7.1 Descripció general del VTP

El protocol VTP (VLAN trunking protocol) permet a un administrador de xarxa
fer la configuració de VLAN i enllaços troncals a un commutador de manera que
aquest propagui les configuracions de les VLAN cap als altres commutadors de la
xarxa. Un commutador es pot configurar per treballar com a servidor VTP o com
a client VTP.

El servidor VTP distribueix i sincronitza la informació de la VLAN als commu-
tadors habilitats pel VTP per mitjà de la xarxa. Això estalvia a l’administrador
comprovar si s’han produït inconsistències en la configuració dels commutadors.
El protocol VTP desa es configuracions de la VLAN en una base de dades de
VLAN denominada vlan.dat.

Aquesta llista és una descripció d’algunes de les definicions i conceptes necessaris
per entendre el funcionament de VTP:

• Publicacions VTP. El VTP fa servir una sèrie de paquets de dades i
publicacions jeràrquiques que serveixen per distribuir i sincronitzar les
configuracions de VLAN per mitjà de la xarxa.

• Domini del VTP. Un domini de VTP consisteix en una sèrie de commu-
tadors connectats que comparteixen detalls de configuració de les VLAN i
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enllaços troncals per mitjà de l’enviament de paquets VTP. Aquest domini
del VTP queda trencat pels encaminadors, ja que els encaminadors no
propaguen les trames VTP per les seves interfícies.

• Modes de VTP. Un commutador que treballa amb VTP pot estar configurat
en tres modes diferents:

– Servidor VTP. Els servidors VTP publiquen la informació VLAN a
tota la resta dels commutadors del domini VTP que estiguin habilitats
per VTP. Els servidors VTP desen la informació de la VLAN del
domini en la NVRAM. És en el servidor VTP on es pot crear la
configuració, modificar-la i eliminar-la per tot el domini de VTP.

– Client VTP. Els clients del VTP reben la informació que el servidor
VTP envia per mitjà de les publicacions VTP. Els clients no poden
crear, modificar o esborrar la configuració de la VLAN del domini.
A més a més, el client no pot desar la informació de la VLAN del
domini VTP en memòria no volàtil, únicament la pot fer servir mentre
estigui encès. En el moment en què el commutador s’apaga i es torna
a engegar, s’esborra la informació de la VLAN adquirida per mitjà
del VTP. S’ha de configurar el commutador perquè funcioni en mode
client.

• VTP transparent. Els commutadors transparents envien publicacions del
VTP als clients i servidors VTP. Els commutadors transparents no participen
en el funcionament del VTP. Els commutadors transparents poden crear,
modificar i eliminar VLAN, però seran locals respecte al commutador
transparent.

• Depuració del VTP. La depuració del VTP augmenta l’amplada de banda
disponible per la xarxa mitjançant la restricció del trànsit saturat en aquests
enllaços troncals que el trànsit ha de fer servir per arribar als dispositius
de destinació. Sense depuració del VTP, un commutador pot saturar la
xarxa amb enviaments broadcast, multicast o trànsit unicast per mitjà
dels enllaços troncals dins d’un domini VTP encara que els commutadors
receptors els podrien descartar.

Hi ha tres versions diferents de VTP (versió 1, 2 i 3). Aquestes versions de VTP
són incompatibles entre elles dins d’un mateix domini de VTP. Per tant, tots els
commutadors d’un mateix domini de VTP han de funcionar amb la mateixa versió
de VTP. Per comprovar quina és la versió de VTP amb què funciona el commutador
podeu revisar la documentació tècnica del commutador. També es pot saber amb
quina versió de VTP funciona el commutador des del CLI. Feu servir l’ordre show
vtp status per veure les característiques del protocol VTP del commutador:

1 Switch#show vtp status
2 VTP Version : 2
3 Configuration Revision : 0
4 Maximum VLANs supported locally : 255
5 Number of existing VLANs : 5
6 VTP Operating Mode : Server
7 VTP Domain Name :
8 VTP Pruning Mode : Disabled
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9 VTP V2 Mode : Disabled
10 VTP Traps Generation : Disabled
11 MD5 digest : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
12 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 4−5−11 00:33:57
13 Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

En el resultat d’aquesta ordre podeu veure que treballa amb la versió 2 de VTP
(i que aquesta està desabilitada), que funciona en mode servidor i que el domini
VTP no té cap nom assignat.

En el resultat d’aquesta ordre podeu veure la informació següent sobre l’estat del
protocol VTP en el commutador:

• VTP Version (versió de VTP). Mostra la versió de VTP que pot executar
el commutador. En general, de manera predeterminada els commutadors
funcionen amb la versió 1, però es poden configurar per treballar amb la
versió 2. Altres commutadors treballen per defecte des del començament
amb la versió 2.

• Configuration Revision (revisió de la configuració). És el número de revi-
sió de la configuració actual del commutador. El número de configuració
predeterminat d’un commutador és 0. Cada vegada que s’afegeix o s’elimi-
na una VLAN, s’incrementa el número de la revisió de la configuració. Un
canvi de nom de domini del VTP no augmenta el número de revisió. En
lloc d’això, com que es considera un domini de VTP nou, es restableix el
número de revisió a 0. Aquest número de revisió de configuració serveix per
determinar si la informació de configuració rebuda d’un altre commutador
habilitat pel VTP és més actual que la versió que el commutador té desada
en la memòria. Quan el commutador rep un paquet d’informació del VTP
compara el número de revisió de configuració del paquet amb el número de
revisió de configuració propi. Únicament modifica la seva configuració si
la configuració rebuda pel paquet VTP és més actual.

• Maximum VLANs Supported Locally. Nombre màxim de VLAN que es
poden tenir localment.

• Number of Existing VLANs (nombre de VLAN que hi ha). Especifica les
VLAN que estan creades actualment. Al començament aquest valor val 0.

• VTP Operating Mode (mode d’operació del VTP). Indica el mode en què
treballa el commutador. Pot ser servidor, client o transparent.

• VTP Domain Name (nom del domini del VTP). Aquest és el nom que
identifica el domini administratiu del commutador.

• VTP Pruning Mode (mode de depuració del VTP). Aquest camp mostra
si en el commutador el mode de depuració està habilitat o deshabilitat.
* VTP V2 Mode (mode de la versió 2 del VTP). Mostra si la versió de 2 del
VTP està habilitada o no. Per defecte, quan engeguem un commutador està
deshabilitada.

• VTP Traps Generation (generació de traps de VTP). mostra si les traps
del VTP s’envien cap a l’estació d’administració de la xarxa.
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• MD5 Digest. És una suma de verificació (checksum) de 16 bytes de la
configuració del VTP.

• Configuration Last Modified (darrera configuració modificada). Indica la
data i l’hora de la darrera modificació de la configuració. Mostra l’adreça
IP del commutador que va produir el canvi en la configuració de la base de
dades.

Tipus de publicacions VTP

Hi ha tres tipus de publicacions VTP diferents.

Les publicacions de resum tenen el nom de domini del VTP, el número de
revisió i altres detalls de la configuració del VTP. Aquest tipus de publicació
s’envia després d’haver fet una configuració i cada cinc minuts per indicar als
commutadors veïns que treballen amb VTP quin és el número de revisió actual de
la configuració del VTP per al seu domini.

Les publicacions de subconjunt tenen informació sobre les VLAN i les envia un
commutador quan:

• Es crea una VLAN.

• S’elimina una VLAN.

• Es canvia el nom d’una VLAN.

• Es canvia la mida màxima de trama d’una VLAN.

Aquestes publicacions, doncs, són generades únicament pel servidor VTP, ja que
és l’únic que pot fer aquests canvis en la configuració de VLAN del domini VTP.

Les publicacions de sol·licitud són enviades pels clients VTP al servidor del seu
domini VTP. Quan el servidor rep una d’aquestes publicacions, respon enviant
en primer lloc una publicació de resum, i posteriorment una publicació de
subconjunt.

Els clients envien una publicació de sol·licitud en els casos següents:

• Si s’ha tornat a configurar el commutador.

• Si s’ha canviat el nom del domini VTP.

• Si el commutador rep una publicació de resum amb un número de revisió
més alt que el que ha configurat ell (per demanar una configuració nova).

• Si es perd una publicació de subconjunt en la xarxa.
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1.7.2 Modes de funcionament VTP

Hi ha tres modes de funcionament en què un commutador pot estar configurat.

En mode servidor el commutador pot crear, modificar i eliminar les VLAN pel
domini complet del VTP. Aquest és el mode predeterminat de funcionament del
commutador. Els commutadors que funcionen en mode servidor sincronitzen la
configuració de la VLAN en la resta de commutadors del seu domini de VTP fent
servir les publicacions VTP.

En el mode client el commutador no té la capacitat de modificar la configuració de
la VLAN del domini VTP. No pot crear, eliminar ni modificar la configuració de
la VLAN. Els commutadors clients reben la informació del servidor mitjançant
publicacions VTP. Comparen el número de revisió de la configuració de la
publicació amb el propi per determinar si la configuració rebuda és més actual
que la que té el commutador i, per tant, l’ha d’actualitzar. Quan un client s’engega
per primera vegada, envia una publicació de sol·licitud al servidor.

Atès que els commutadors estan configurats per defecte com a servidors, si voleu
que treballin com a clients els heu de configurar.

Els commutadors configurats en mode transparent envien publicacions del
VTP que reben als seus ports cap a altres commutadors de la xarxa. Aquests
commutadors no publiquen la seva configuració de la VLAN ni la sincronitzen
amb les publicacions VTP d’un altre commutador que funcioni en mode servidor.
Les configuracions de la VLAN d’un commutador transparent són pròpies i no es
propaguen. Aquesta configuració es desa en la NVRAM, per tant, si s’apaga i es
torna a engegar el commutador es manté (i el commutador continua funcionant en
mode transparent).

1.7.3 Configuració de VTP

Les opcions de configuració del VTP del commutador es poden triar des d’ordres
de consola per mitjà de la CLI. Aquí especificarem els diferents passos que s’han
de fer tant en el servidor com en el client i quines ordres s’han de fer servir per
configurar-los.

En primer lloc, l’ordre show vtp status permet veure l’estat del commutador. El
seu resultat ens mostra una sèrie de paràmetres de configuració del commutador.
Podeu anar revisant l’estat del VTP en els commutadors a mesura que feu les
configuracions per comprovar el funcionament del protocol.

1 Switch#show vtp status
2 VTP Version : 2
3 Configuration Revision : 0
4 Maximum VLANs supported locally : 255
5 Number of existing VLANs : 5
6 VTP Operating Mode : Server
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7 VTP Domain Name :
8 VTP Pruning Mode : Disabled
9 VTP V2 Mode : Disabled

10 VTP Traps Generation : Disabled
11 MD5 digest : 0x7D 0x5A 0xA6 0x0E 0x9A 0x72 0xA0 0x3A
12 Configuration last modified by 0.0.0.0 at 0−0−00 00:00:00
13 Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

En la secció “Annexos” del web teniu un exemple complet de configuració de
clients i servidors VTP.

Configuració en el commutador servidor

Aquest és el procediment a seguir per configurar un commutador com a servidor
VTP:

1. En primer lloc, s’ha de confirmar que el commutador té la configuració
predeterminada abans de començar-lo a configurar. És fàcil que es comenci
a treballar amb un commutador que ja té una configuració prèvia que pot
interferir amb la nova.

2. Reconfigurar el número de revisió de configuració abans de connectar el
commutador al domini VTP de la xarxa. Per fer-ho s’ha de canviar el nom
del domini VTP. Quan es canvia el nom del domini es reinicia el número
de revisió de configuració. No fer-ho podria fer que un commutador no
s’actualitzés en rebre una publicació VTP amb un número de revisió de
configuració inferior.

3. Per augmentar la fiabilitat del domini VTP, es poden configurar dos com-
mutadors en mode servidor. Si únicament teniu un commutador en mode
servidor i aquest cau, no es podrà modificar la configuració de la VLAN de
tota la xarxa, ja que aquests canvis no es poden fer des dels commutadors
configurats en mode client.

4. Assegureu-vos que els commutadors del domini VTP estan connectats
mitjançant enllaços troncals. Els commutadors servidors que participen
d’un domini VTP únicament propaguen les publicacions VTP per mitjà dels
seus enllaços troncals.

5. Configurar un nom de domini VTP en el servidor VTP. L’ordre vtp domain
nom del domini serveix per canviar el nom del domini VTP. En el moment
en què el servidor VTP té configurat un nom de domini, comença a enviar
publicacions VTP per mitjà dels enllaços troncals. Si es connecta el
commutador servidor a un domini VTP ja existent, és millor configurar el
nom de domini en el commutador abans de connectar-lo a la xarxa. En
aquest cas, el nom de domini ha de coincidir exactament amb el nom de
domini VTP existent (es diferencia entre majúscules i minúscules).

1 Switch(config)#vtp domain aules
2 Changing VTP domain name from NULL to aules
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6. Es pot configurar una contrasenya per al protocol VTP amb l’ordre vtp
password contrasenya. En aquest cas, aquesta contrasenya ha d’estar
configurada igual en tots els commutadors del domini. Els commutadors
sense contrasenya o amb contrasenya incorrecta no actualitzaran la seva
configuració, ja que rebutjaran les publicacions VTP.

7. Comprovar que els commutadors estan fent servir la mateixa versió del
protocol VTP. La majoria dels commutadors permeten treballar amb la
versió 1 i la versió 2 del protocol VTP. Per canviar la versió del protocol
amb què està treballant el commutador hi ha l’ordre vtp version número de
versió. Molts dels commutadors treballen per defecte amb la versió 1, per
això, si intenteu configurar-la, la CLI dirà que ja està treballant amb aquesta
versió.

1 S1(config)#vtp version ?
2 <1−2> Set the administrative domain VTP version number
3 S1(config)#vtp version 1
4 VTP mode already in V1.
5 S1(config)#vtp version 2

8. Una vegada configurat el servidor i habilitat el VTP, es pot crear la VLAN
en el commutador servidor.

Configuració en el commutador client

Aquest és el procediment a seguir per configurar un commutador com a client
VTP:

1. Comproveu que el commutador no té cap configuració prèvia.

2. Per defecte, el commutador funciona en mode servidor, per tant, l’adminis-
trador ha de configurar el commutador en mode client. Per canviar el mode
de funcionament del commutador podeu fer servir l’ordre vtp mode mode
de configuració, en què l’opció Mode de configuració pot tenir els valors
client, server o transparent.

3. Els commutadors únicament propaguen publicacions VTP per mitjà dels
enllaços troncals. Per això s’han de configurar els commutadors clients que
es configurin en la xarxa amb enllaços troncals en les seves connexions
amb la resta de commutadors. Per configurar una interfície en mode
troncal podeu fer servir l’ordre switchport mode trunk des del mode de
configuració d’interfície.

4. En aquest moment, els commutadors clients ja haurien de rebre la confi-
guració dels commutadors servidors. Podeu comprovar la configuració del
VTP i la quantitat de publicacions rebudes amb les ordres show vtp status
i show vtp counters respectivament. El commutador client ja hauria de
tenir configurades les VLAN després d’haver rebut les publicacions dels
commutadors servidors. Podeu comprovar la configuració de la VLAN amb
l’ordre show vlan brief.
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5. L’últim pas consisteix a assignar els diferents ports del commutador client.
Un commutador configurat com a commutador client no pot crear, eliminar
ni modificar les VLAN. Únicament pot assignar ports a les VLAN afegides
per les publicacions VTP. Per assignar un port del commutador client a
una de les VLAN creades podeu fer servir l’ordre switchport access vlan
número de VLAN en el mode de configuració de la interfície que es vol
modificar.



Planificació i administració de xarxes 45 Xarxes locals virtuals i accés a Internet

2. Accés a Internet

En una xarxa pública com és Internet -de fet, és la xarxa que uneix tot el món-
s’ha de saber com els dispositius locals s’identifiquen públicament, ja que es
parteix d’una situació inicial en què aquests estan identificats, adreçats mitjançant
el protocol IP, de manera local. I aquestes adreces en alguns casos només són
vàlides en un entorn privat i ara s’han de comunicar usant una xarxa pública i amb
un destinatari públic, sense perdre la identificació.

A Internet es troben connectades la majoria de xarxes locals, d’ús privat. És
important conèixer com es connecten aquestes xarxes d’àmbit privat a Internet:
quina tecnologia, arquitectures i protocols usen i mitjançant quines xarxes s’hi
accedeix. Això permet assolir comunicacions a llargues distàncies usant la xarxa
pública.

2.1 Traducció d’adreces de xarxa (NAT)

Hi ha diferents tipus de xarxa segons el seu abast o àrea d’influència: LAN (local
area network o xarxa d’àrea local), MAN (metropolitan area network o xarxa
d’àrea metropolitana) i WAN (wide area network o xarxa d’àrea estesa). Perquè
els ordinadors, que componen cada tipus de xarxa, puguin establir comunicacions
entre ells han d’estar identificats i això es fa amb l’adreçament. A cada ordinador
s’hi assigna una adreça IP que l’identifica de manera única en la xarxa, però a
causa de la limitació de l’espai d’adreces del protocol IPv4 no és possible que
a Internet tots els ordinadors tinguin una única adreça. Normalment, les xarxes
locals es troben unides mitjançant un encaminador a Internet.

Per solucionar el problema, el que es pot fer és assignar adreces privades per
als ordinadors dins de la xarxa local i tenir una quantitat d’adreces públiques
per comunicar-se per Internet. Cal un sistema per traduir les adreces privades
a públiques quan s’efectuen comunicacions amb Internet. La quantitat d’adreces
públiques pot ser inferior a la quantitat de les privades, fins a l’extrem de tenir una
única adreça pública per a tots els hosts de la xarxa privada. Per tant, també s’ha
de tenir un sistema que permeti compartir les adreces públiques entre els hosts de
la xarxa privada.

L’adreça privada només té valor, s’usa, en la pròpia xarxa local. El valor
d’aquesta és una IP reservada que es troba especificada en el protocol IP.
L’adreça pública és la que identifica fora de la xarxa local un ordinador. És
l’adreça per la qual es reconeix un ordinador a Internet.

Adreces reservades

El protocol IP reserva un conjunt
d’adreces per fer servir en xarxes
privades. Hi ha diverses xarxes
segons la classe d’adreça a usar.
Són per:

• classe A: 10.0.0.0/8

• classe B: 172.16.0.0/16
fins a la 172.31.0.0/16

• classe C:
192.168.0.0/24 fins a la
192.168.254.0/24
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Habitualment, l’adreça privada l’assigna l’usuari mateix o, de manera dinàmica,
un servidor de DHCP (dynamic host configuration protocol o protocol dinàmic
de configuració d’hoste), en el qual s’acaba configurant una adreça privada. En
canvi, l’adreça pública l’assigna el proveïdor d’accés a Internet.

Aleshores, en el trànsit d’una xarxa, un ordinador estarà identificat de diferents
maneres depenent de si és intern a la xarxa local o extern a aquesta. Per tant,
s’haurà d’implementar un protocol que permeti que l’ordinador sigui identificat
de dues maneres segons el trànsit local o extern. Aquest protocol és el NAT.

El protocol NAT (network address translator o traductor d’adreces de xarxa)
permet a una xarxa que usa adreçament privat per a comunicacions internes
usar un conjunt d’adreces externes per comunicar-se amb l’exterior. La
connexió externa només es fa per un dispositiu, un encaminador, que
executa aquest procediment.

S’ha de tenir en compte que el traductor s’executa en el dispositiu que fa frontera
entre la xarxa local i la pública, per tant, aquest protocol s’instal·la, es configura
i s’executa en l’encaminador. Vegeu en la figura 2.1 un exemple de xarxa en què
s’executa la traducció de xarxa.

Figura 2.1. Xarxa local connectada a Internet

En la figura 2.1 podeu observar que a tots els ordinadors de la xarxa privada
correspon una adreça privada de classe C, però a Internet tots s’identifiquen per
la mateixa adreça. És en aquest cas que l’encaminador ha d’efectuar la traducció
d’adreces.
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Aquesta traducció funciona canviant l’adreça privada per la pública en els
paquets en l’adreça d’origen si el trànsit és cap a l’exterior, o en l’adreça de
destinació si el trànsit és cap a l’interior com a resposta a la sol·licitud de
comunicació a l’exterior per part d’un ordinador. En l’encaminador es manté
una taula amb les traduccions que va fent. Vegeu en la figura 2.2 què passa si
l’ordinador PC1 vol fer un ping al servidor web de l’IOC; en la taula 2.1 podeu
veure com queda la taula de traduccions.

Figura 2.2. Canvi d’adreça capçalera dels paquets

Taula 2.1. Taula de traduccions d’adreces que manté l’encaminador.

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.2 80.0.0.1

Amb la traducció d’adreces de xarxa, però, presenta una sèrie de problemes
respecte al gran avantatge d’aprofitar millor l’espai d’adreçament del protocol
IPv4. Els inconvenients són el retard, ja que en efectuar la traducció de cada
adreça en els encapçalaments dels paquets es produeix un alentiment. De fet, el
primer paquet que té la traducció va més lent i la resta ja va més ràpida perquè
hi ha una entrada de la traducció en la caché. Aquests segons paquets es diu que
van per commutació ràpida. A més per cada paquet s’ha de decidir si s’efectua
la traducció o no, que també alenteix el procés. No es pot fer un seguiment dels
paquets, ja que poden passar per diversos encaminadors executant el NAT i això
fa que siguin més difícils de seguir, múltiples salts de NAT. També pot provocar
que algunes aplicacions no funcionin perquè s’amaguen les adreces de destinació
i d’origen.

2.1.1 Tipus de NAT

El procediment de la traducció d’adreces es pot implementar de diverses maneres
depenent de les circumstàncies o necessitats de la xarxa local. Per tant, no s’ha de
tenir en compte de quantes adreces públiques disponibles disposa la xarxa, quants
dispositius de la xarxa local han de disposar d’accés a la xarxa pública o si hi ha
d’haver la possibilitat d’un accés extern, des de la xarxa pública, a un dispositiu
local.
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Un a un

És una altra manera d’anomenar
el NAT estàtic, ja que a cada

adreça privada correspon una
adreça pública.

En veurem en detall de quatre tipus diferents, que són:

1. NAT estàtic

2. NAT dinàmic

3. NAT sobrecarregat o PAT

4. NAT invers

NAT estàtic

La traducció d’adreces estàtiques s’implementa quan es disposa del mateix nom-
bre d’adreces públiques que de dispositius locals que volen accedir a la xarxa
pública. Es fa de manera fixa, ja que en l’encaminador es configura de manera
manual la correspondència entre les adreces privades i les adreces públiques
disponibles.

El NAT estàtic predetermina una adreça pública per a cada adreça privada.

Figura 2.3. Xarxa domèstica amb NAT estàtic

Vegeu en la figura 2.3 una xarxa domèstica amb dos ordinadors. En aquesta figura
es vol donar accés a Internet als dos ordinadors. En aquest cas disposeu de dues
adreces públiques i, per tant, s’escau implementar-hi aquest tipus. Per fer-ho tan
sols heu de decidir quina adreça pública assignareu a cada ordinador. Podríeu triar
la que proposa la taula 2.2.

Taula 2.2. Correspondència entre adreces públiques i privades

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

192.168.0.12 88.12.21.175
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Des d’aquest moment l’encaminador quan faci l’encaminament també traduirà les
adreces d’origen o de destinació (segons el sentit del trànsit) tal com s’ha fixat en
la taula 2.2.

Presenta uns inconvenients que són la poca flexibilitat de la xarxa, ja que no es
pot afegir de manera senzilla un nou ordinador a la xarxa local que tingui accés
a la xarxa pública de manera immediata. Un altre inconvenient és l’escassetat
d’adreces públiques, que fa que difícilment es pugui obtenir més d’una adreça
pública fixa, i el preu d’aquestes no és gaire econòmic. Amb la correspondència
un a un tampoc no se soluciona el problema de l’espai reduït d’adreçament que
presenta el protocol IPv4. Com a avantatges és ràpid, ja que sempre fa la mateixa
traducció, els ordinadors sempre disposen de connexió a la xarxa pública i en el
trànsit és fàcil d’identificar a quin ordinador correspon.

NAT dinàmic

Difícilment hi ha situacions en què les adreces privades amb necessitat d’accedir a
Internet es corresponguin amb les adreces públiques disponibles. Normalment, el
conjunt d’adreces públiques disponible és més petit que el de les adreces privades,
que normalment necessiten accedir a Internet.

La traducció d’adreces dinàmica fa una correspondència entre les adreces
privades i públiques de manera variable.

Per resoldre aquestes situacions sorgeix el NAT dinàmic, que serveix per assignar
una adreça pública a mesura que els ordinadors en necessiten. Seguint en
l’exemple de la figura 2.3, imagineu que ara la vostra xarxa domèstica s’ha vist
augmentada en dos ordinadors més, per tant el conjunt d’adreces privades aug-
menta {192.168.0.11, 192.168.0.12, 192.168.0.13, 192.168.0.14} però manteniu
les dues adreces públiques disponibles {88.12.21.174, 88.12.21.175}. Vegeu com
resulta aquesta nova xarxa domèstica en la figura 2.4.

Figura 2.4. Exemple de xarxa amb NAT dinàmic

Molts a molts

És una altra manera d’anomenar
el NAT dinàmic, ja que a moltes
adreces privades corresponen
moltes adreces públiques.
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En l’ordinador PC1 comenceu a navegar per Internet i és en aquest moment que
l’encaminador, que implementa NAT dinàmic, hi assigna una adreça pública, per
exemple la 88.12.21.174, i el conjunt d’adreces públiques disponibles resta amb
un element {88.12.21.175}. Vegeu com queda la taula de traduccions en la taula
2.3.

Taula 2.3. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

Al cap d’una estona, l’ordinador PC3 comença a transferir fitxers per FTP (file
transfer protocol o protocol de transferència de fitxers). Heu de tenir en compte
que l’ordinador PC1 continua navegant. Aleshores l’encaminador hi assigna
l’adreça disponible següent que disposa la 88.12.21.175, de manera que el conjunt
d’adreces públiques resta buit. Vegeu en la taula 2.4 com quedaria la taula de
traduccions.

Taula 2.4. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

192.168.0.13 88.12.21.175

L’ordinador PC3 ha acabat la transferència dels seus arxius i en aquest moment
l’ordinador PC4 inicia una videoconferència. En finalitzar la seva connexió, el
PC3 allibera l’adreça 88.12.21.175, que s’assigna al PC4. Vegeu en la taula 2.5
com quedaria la taula de traduccions. Observeu com es reutilitza una adreça
pública i com l’adreça 88.12.21.175 ha deixat de correspondre al PC3.

Taula 2.5. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Adreça pública

192.168.0.11 88.12.21.174

192.168.0.14 88.12.21.175

Ara de nou l’ordinador PC3 vol transferir uns arxius i inicia la transferència,
però quan l’encaminador hi vol assignar una adreça pública troba que el conjunt
d’adreces disponibles s’ha esgotat i, per tant, no n’hi pot assignar cap, i el PC3 no
es pot connectar a l’exterior. Fixeu-vos que, tot i que fa un instant el PC3 s’havia
pogut connectar a la xarxa pública, ara no pot, ja que es troba ocupada i per tant
haurà d’esperar que algun dels altres dos ordinadors acabi la seva connexió amb
l’exterior. Lògicament, en aquest cas la taula de traduccions no ha variat, ja que
no s’ha produït cap traducció.

Aquest tipus presenta una sèrie de problemes. Un gran problema és que no dóna
accés simultani a tots els ordinadors d’una xarxa, ja que només es pot donar de
manera simultània a tants ordinadors com adreces públiques de què es disposa.
L’avantatge és la seva flexibilitat, afegir un ordinador nou no implica cap canvi
en el protocol i no cal predefinir les traduccions a fer. Tot i semblar que no acaba
de solucionar el problema de l’adreçament del protocol IPv4, sí que l’alleugereix,
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ja que dóna accés a la xarxa pública amb un nombre reduït d’adreces públiques a
un nombre més alt d’ordinadors connectats a una xarxa local.

NAT sobrecarregat

Les situacions més habituals són aquelles en què es disposa d’una sola adreça
pública per a una xarxa privada, ja que així es pot aprofitar realment millor l’espai
d’adreçament del protocol IPv4. Aleshores, en aquesta situació no serveixen ni
el NAT estàtic ni el NAT dinàmic, ja que només garanteixen l’accés a un sol
ordinador. Per solucionar-ho sorgeix el NAT sobrecarregat.

El NAT sobrecarregat o PAT (port address translation o traducció
d’adreça de port) usa l’adreça pública i un port, assignat de manera
dinàmica, per identificar de manera única un ordinador local a l’exterior.

S’estableix una analogia dels treballs de multiplexació i demultiplexació que es
fan en la capa de transport per traduir les adreces. En els treballs de la capa de
transport hi ha el problema de com s’identifiquen les dades que corresponen a cada
aplicació si totes les dades pertanyen a una mateixa adreça IP. En aquest cas, s’ha
de discriminar a quin ordinador de la xarxa local corresponen les dades que arriben
o provenen d’una única adreça pública, ja que si només es tradueixen adreces no
es pot diferenciar, perquè tenint una sola adreça pública totes les adreces privades
s’acaben traduint a aquesta. Per solucionar-ho s’assigna un port a cada adreça
privada, i aquest port es propaga en traduir les adreces cap a l’exterior. Per tant,
aquest port permet a l’encaminador saber a quina adreça privada correspon el
trànsit de la xarxa pública.

Seguint l’exemple de la figura 2.4, trobeu que, per qüestions d’aprofitament de
l’espai d’adreçament IPv4, el vostre proveïdor d’Internet us ha restringit a una
sola adreça pública, que és la 88.12.21.174. Per tant, heu d’implementar el
NAT sobrecarregat. Vegeu com evolucionen les traduccions que efectua el vostre
encaminador a partir d’una seqüència d’accions.

Primer, en l’ordinador PC1 comencen a navegar per Internet. En aquest moment
l’encaminador fa la traducció. A l’adreça privada hi assigna l’única adreça pública
disponible, que és la 88.12.21.174, però també hi assigna un port, el 1026. Vegeu
en la taula 2.6 com queda la taula de traduccions.

Taula 2.6. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Port local Adreça pública Port públic

192.168.0.11 21 88.12.21.174 1026

Fixeu-vos que el port que s’ha usat en aquest cas no té res a veure amb el servei,
ja que aquest s’inclouria en l’adreça de destinació.

Al cap d’una estona, l’ordinador PC3 també comença a transferir fitxers per FTP.
En altres tipus de traduccions no es podria oferir connexió amb l’exterior, ja que
s’han esgotat les adreces públiques disponibles, però en aquest cas només cal

Molts a un

És una altra manera d’anomenar
el NAT sobrecarregat, ja que a
moltes adreces privades només
correspon una adreça pública.

Un port, usat en els treballs
de multiplexació i
demultiplexació de la capa
de transport, és un nombre
que permet identificar de
manera única una aplicació.
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assignar-hi un nou port, per exemple el 1027, i així per a totes les connexions
privades noves que necessitin els diferents ordinadors, per exemple el PC4 també
comença a transferir fitxers per FTP i s’hi assigna el port 1028. Vegeu en la taula
2.7 com queda la taula de traduccions.

Taula 2.7. Taula de traduccions d’adreça dinàmica

Adreça privada Port local Adreça pública Port públic

192.168.0.11 21 88.12.21.174 1026

192.168.0.13 21 88.12.21.174 1027

192.168.0.14 21 88.12.21.174 1028

De fet, aquest tipus de NAT ofereix moltes millores respecte a l’estàtic i al dinàmic,
ja que permet aprofitar millor l’espai d’adreçament del protocol IPv4 i que tots
els ordinadors de la xarxa local accedeixin a la xarxa pública sempre que vulguin.

NAT invers

Els altres tipus de traducció d’adreces tradueixen l’adreça cap l’exterior, ja que
és el més habitual que la comunicació entre una xarxa privada i una de pública
la comenci l’ordinador local, perquè els ordinadors locals sol·liciten serveis a la
xarxa pública. Però es pot donar una situació contrària: que vulgueu obrir al públic
un servei local. Per exemple, teniu un servidor web en la vostra xarxa domèstica
i hi voleu accedir des de la xarxa del vostre lloc de treball. Per solucionar-ho va
sorgir la traducció d’adreces inversa.

El NAT invers o DNAT (destination network address translator, traductor
d’adreces de xarxa de destinació) s’usa per fer visible públicament, a Internet,
un ordinador d’una xarxa local.

Quan és té aquesta necessitat de fer visibles ordinadors privats, locals, de manera
pública es configura el protocol de traduccions d’adreces per fer-los visibles. Això
es fa indicant que la traducció és externa outside.

2.1.2 Configuració del NAT estàtic

Perquè un encaminador pugui implementar la traducció d’adreces de manera
estàtica, s’ha de configurar mitjançant una sèrie d’ordres. L’execució d’aquestes
ordres es pot dividir en les fases següents:

1. Definir les traduccions a fer.

2. Assignar a cada interfície quin rol implementa (si està connectada a la xarxa
local, privada, o a la xarxa pública, Internet).

3. Comprovar la configuració executada i el seu comportament.
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Cada pas implica una sèrie d’ordres com veurem a continuació.

Definir les traduccions a fer

El primer que heu de saber és quines són les adreces públiques i quines són les
adreces privades de la vostra xarxa; posteriorment mitjançant instruccions només
cal definir la correspondència entre cada adreça pública i privada. Imagineu per
exemple que teniu una xarxa amb tres ordinadors i, per tant, també teniu tres
adreces públiques. Si no hi hagués aquesta correspondència el NAT estàtic no
seria l’adequat. Podeu veure la correspondència d’aquestes en la taula 2.8.

L’ordre ip nat inside source static adreça_privada adreça_publica permet
configurar l’encaminador perquè faci la traducció entre l’adreça pública i
l’adreça privada que volem.

Taula 2.8. Correspondència entre adreces privades i públiques

Adreça IP pública Adreça IP privada

80.90.10.121 10.0.0.1

80.90.10.122 10.0.0.2

80.90.10.123 10.0.0.3

La seqüència d’ordres que du a terme la correspondència d’adreces de la taula 2.8
és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 80.90.10.121
4 Encaminador(config)#ip nat inside source static 10.0.0.3 80.90.10.122
5 Encaminador(config)#ip nat inside source static 10.0.0.4 80.90.10.123

Assignar rols a les interfícies

L’encaminador ha de saber, mitjançant la configuració, quina interfície està
connectada a la xarxa privada i quina a la pública per traduir correctament les
adreces.

Figura 2.5. Esquema d’encaminador connectat a una xarxa pública i a una de privada
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Mode de configuració
d’interfície

Per indicar a les interfícies si són
locals o públiques cal executar

les ordres des del mode de
configuració d’interfície de

l’encaminador, al qual
s’accedeix amb l’ordre interface

nom_interficie.

Mode privilegiat

Per poder efectuar
comprovacions sobre

l’encaminador mitjançant el
conjunt d’instruccions show, heu
d’estar en el mode privilegiat de

l’encaminador, al qual
s’accedeix amb l’ordre enable.

L’ordre ip nat outside|inside configura una interfície com a local (inside) o
com a externa (outside).

En el cas de la figura 2.5, per indicar a l’encaminador quina interfície és l’externa
i quina la interna, cal executar les ordres següents:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
4 Encaminador(config−if)#ip nat inside
5 Encaminador(config−if)#exit
6 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
7 Encaminador(config−if)#ip nat outside
8 Encaminador(config−if)#exit

Comprovar la configuració

Un cop efectuada la configuració heu de comprovar si és correcta i, a més a més,
si té el rendiment esperat.

L’ordre show ip nat translations permet comprovar quina traducció,
correspondència, entre adreces privades i públiques du a terme
l’encaminador. Amb l’ordre show ip nat statistics podeu comprovar
el rendiment del mètode de traduccions d’adreces de l’encaminador.

Si executeu l’ordre show ip nat translations en l’encaminador configurat segons
la taula 2.8, ha d’aparèixer la mateixa correspondència que s’hi ha descrit.

Vegeu quina informació us ofereix l’execució de l’ordre:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#show ip nat translations
3 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
4 −−− 80.90.10.121 10.0.0.2 −−− −−−
5 −−− 80.90.10.122 10.0.0.3 −−− −−−
6 −−− 80.90.10.123 10.0.0.4 −−− −−−

Podeu veure que només apareix informació d’inside global (adreça pública inter-
na) i inside local (adreça local interna), ja que encara no s’ha efectuat cap traducció.
Així que en la xarxa hi comenci a haver trànsit, s’ompliran els camps d’outside
local (adreça local externa) i outside global (adreça global pública). Vegeu el
codi següent:

1 Encaminador#show ip nat translations
2 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
3 icmp 80.90.10.121:1 10.0.0.2:1 60.0.0.11:1 60.0.0.11:1
4 icmp 80.90.10.121:2 10.0.0.2:2 60.0.0.11:2 60.0.0.11:2
5 icmp 80.90.10.121:3 10.0.0.2:3 60.0.0.11:3 60.0.0.11:3
6 icmp 80.90.10.121:4 10.0.0.2:4 60.0.0.11:4 60.0.0.11:4
7 icmp 80.90.10.122:1 10.0.0.3:1 60.0.0.11:1 60.0.0.11:1
8 icmp 80.90.10.122:2 10.0.0.3:2 60.0.0.11:2 60.0.0.11:2
9 icmp 80.90.10.122:3 10.0.0.3:3 60.0.0.11:3 60.0.0.11:3

10 icmp 80.90.10.122:4 10.0.0.3:4 60.0.0.11:4 60.0.0.11:4
11 icmp 80.90.10.123:1 10.0.0.4:1 60.0.0.11:1 60.0.0.11:1
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12 icmp 80.90.10.123:2 10.0.0.4:2 60.0.0.11:2 60.0.0.11:2
13 icmp 80.90.10.123:3 10.0.0.4:3 60.0.0.11:3 60.0.0.11:3
14 icmp 80.90.10.123:4 10.0.0.4:4 60.0.0.11:4 60.0.0.11:4

En el cas d’aquest tipus de traducció, l’ordre show ip nat statistics ens indica
quina interfície esteu usant com a local i quina com a pública, i podeu veure el
total de traduccions estàtiques que hi ha i el nombre total de traduccions que ha
efectuat l’encaminador. Vegeu el resultat de l’execució:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#show ip nat statistics
3 Total translations: 2 (2 static, 0 dynamic, 0 extended)
4 Outside Interfaces: FastEthernet1/0
5 Inside Interfaces: FastEthernet0/0
6 Hits: 14 Misses: 3
7 Expired translations: 0
8 Dynamic mappings:

2.1.3 Configuració del NAT dinàmic

Capaciteu un encaminador per implementar la traducció d’adreces de manera
dinàmica executant una seqüència d’ordres adequades. La seqüència d’aquestes
ordres es pot dividir en les fases següents:

1. Crear el conjunt d’adreces públiques disponibles.

2. Donar permís a les adreces locals que poden usar la traducció dinàmica.

3. Configurar perquè es faci la traducció interna d’adreces de la manera
configurada.

4. Indicar a les interfícies quina fa d’interna i quina d’externa.

5. Comprovar la configuració.

Vegeu a continuació les ordres que corresponen a cada pas.

Crear el conjunt d’adreces públiques disponibles

El primer que heu de saber és quines són les adreces públiques disponibles per a
vosaltres, i un cop ho sabeu les heu d’introduir a l’encaminador.

L’ordre ip nat pool nom_conjunt_adreces adreça_inicial adreça_final
netmask mascara_xarxa permet indicar a l’encaminador un conjunt
d’adreces anomenat nom_conjunt_adreces i format per les adreces que van
des de l’adreça_inicial fins a l’adreça_final, i al final s’indica la màscara de
xarxa.

ACL

L’encaminador usa les acces
control list per determinar un
conjunt d’ordinadors que poden
fer determinades funcions o no.
La llista es crea amb l’ordre
access-list, i posteriorment
aquesta llista s’usa per configurar
el permís o no per a una
determinada funcionalitat.



Planificació i administració de xarxes 56 Xarxes locals virtuals i accés a Internet

Per exemple, imagineu que teniu dues adreces disponibles: 64.54.44.31 i
64.54.44.32. Per crear aquest conjunt (també anomenat magatzem) d’adreces i
de nom adreces_publiques, s’executa l’ordre següent:

1 Encaminador(config)#ip nat pool adreces_publiques 64.54.44.31 64.54.44.32
netmask 255.0.0.0

Donar accés als ordinadors

Heu d’indicar a l’encaminador quins ordinadors podran usar la traducció d’adreces
dinàmica; per a això heu de configurar una llista d’adreces IP permeses.

L’ordre access-list id_llista permit adreça_ip wildcard crea una llista
identificada per id_llista (és un nombre) composta pels ordinadors, en els
quals l’adreça IP supera el filtre que fan adreça_ip i wildcard.

Les adreces IP que superen el filtre són aquelles en què els bits de xarxa correspo-
nen als bits a estudiar, determinats pel wildcard, de l’adreça IP definida en la llista
d’accés. Per exemple, si voleu permetre l’accés als ordinadors de la vostra xarxa
local identificada per la 10.0.0.0. En aquest cas, el wildcard és 0.255.255.255, ja
que en ser una classe A s’han de comprovar els bits corresponents als tres últims
bytes.

I l’ordre a executar seria la següent:

1 Encaminador(config)#access−list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255

Definir la traducció d’adreces dinàmica

Un cop ja hem creat la llista d’adreces permeses i el conjunt d’adreces públiques
disponibles, només cal configurar la traducció perquè faci servir aquestes estruc-
tures.

L’ordre ip nat inside source list id_llista pool id_conjunt permet assignar
a la traducció d’adreces una llista d’accés, identificada per id_llista, i un
conjunt d’adreces públiques, identificat id_conjunt.

Seguint l’exemple, on hem creat una llista d’ordinadors permesos identificada per
1 i un conjunt d’adreces públiques identificat per adreces_publiques, l’ordre a
executar és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#ip nat inside source list 1 pool adreces_publiques
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Assignar rols a les interfícies

Igual que en el cas de la traducció estàtica d’adreces, l’encaminador necessita
saber quina és la interfície interna i quina és l’externa. S’utilitza la mateixa
seqüència d’ordres que en el cas de la traducció estàtica. Aquesta seqüència
d’ordres és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
4 Encaminador(config−if)#ip nat inside
5 Encaminador(config−if)#exit
6 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
7 Encaminador(config−if)#ip nat outside
8 Encaminador(config−if)#exit

Comprovar la configuració

Un cop feta la configuració també es comprova la configuració i el seu rendiment
amb les ordres show ip nat translations i show ip nat statistics.

Però hi ha diferències respecte a la traducció d’adreces estàtica, ja que no
mostren la mateixa informació. Inicialment show ip nat translations no
mostra res, ja que encara no s’ha fet cap traducció. L’ordre show ip nat
statistics indica que la traducció d’adreces és dinàmica i informa de la
configuració concreta de la traducció dinàmica.

Si executeu l’ordre show ip nat translations en l’encaminador just configurat no
ens ofereix cap informació, però quan hi ha trànsit per la xarxa informa de les
traduccions que s’han establert. Vegeu a continuació una mostra de l’execució
d’aquesta ordre:

1 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
2 tcp 64.54.44.31:1025 10.0.0.3:1025 64.54.44.31:80 64.54.44.31:80
3 icmp 64.54.44.32:10 10.0.0.2:10 64.54.44.32:10 64.54.44.32:10
4 icmp 64.54.44.32:11 10.0.0.2:11 64.54.44.32:11 64.54.44.32:11
5 icmp 64.54.44.32:12 10.0.0.2:12 64.54.44.32:12 64.54.44.32:12
6 icmp 64.54.44.32:13 10.0.0.2:13 64.54.44.32:13 64.54.44.32:13

En canvi, l’ordre show ip nat statistics mostra més informació que en el cas de la
traducció d’adreces estàtica, ja que ofereix informació sobre la correspondència
que s’ha establert entre les adreces privades i públiques, anomenada dynamic
mapping i computa el nombre de traduccions dinàmiques que s’han fet. Vegeu
la informació que mostra:

1 Encaminador#show ip nat statistics
2 Total translations: 1 (0 static, 1 dynamic, 0 extended)
3 Outside Interfaces: FastEthernet0/1
4 Inside Interfaces: FastEthernet0/0
5 Hits: 9 Misses: 11
6 Expired translations: 4
7 Dynamic mappings:
8 −− Inside Source
9 access−list 1 pool publiques refCount 1

Ping

A part d’usar les ordres
específiques de la traducció
d’adreces de xarxa, és important
que quan configureu comproveu
la connectivitat de la xarxa, entre
els dispositius, mitjançant l’ordre
ping. A més de comprovar, us
anirà molt bé per detectar errors.
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10 pool publiques: netmask 255.0.0.0
11 start 64.54.44.31 end 64.54.44.32
12 type generic, total addresses 2 , allocated 2 (50%), misses 0

2.1.4 Configuració del NAT sobrecarregat o PAT

Un encaminador pot fer la traducció per ports si es configura correctament, per a
això s’ha d’executar un conjunt d’ordres concret que també es pot dividir en unes
fases concretes:

1. Informar de l’adreça pública disponible.

2. Crear la llista dels ordinadors amb permís per usar la traducció de ports.

3. Determinar que es dugui a terme la traducció de ports de la manera
desitjada.

4. Indicar a les interfícies quina fa d’interna i quina d’externa.

5. Comprovar la configuració.

Vegeu a continuació les ordres que corresponen a cada pas.

Informar de l’adreça pública disponible

En aquest cas només es disposa d’una adreça pública i s’ha d’indicar quina és a
l’encaminador.

També s’ha de crear un conjunt d’adreces mitjançant l’ordre ip nat pool,
però en aquest cas el conjunt està format per una sola adreça.

Per exemple, si només disposem d’una adreça pública, en aquest cas la
80.10.09.08, per configurar l’encaminador executeu l’ordre:

1 Encaminador(config)#ip nat pool adreca_publica 80.10.09.08 80.10.09.08 netmask
255.0.0.0

Llista d’ordinadors amb permís

En el cas de la traducció per ports també és necessari crear una llista d’ordinadors
que tenen permís per accedir a la traducció. Es fa de manera idèntica a la
configuració de la traducció d’adreces dinàmica. I l’ordre a executar seria:

1 Encaminador(config)#access−list 1 permit 10.0.0.0 0.255.255.255
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Determinar la traducció de ports

Es fa amb la mateixa ordre que en el cas de la traducció dinàmica, però s’ha
d’indicar que aquesta traducció és sobrecarregada o que és una traducció per ports.

El paràmetre overload de l’ordre ip nat inside source indica que la traducció
serà sobrecarregada o per ports.

De la mateixa manera que en la traducció dinàmica, cal indicar quina llista
d’ordinadors té permís i quin és el conjunt (format per un únic element) d’adreces
públiques disponibles, però al final de l’ordre cal afegir el paràmetre overload.
Vegeu quina ordre seria seguint els exemples:

1 Encaminador(config)# ip nat inside source list 1 pool adreca_publica overload

Assignar rols a les interfícies

Es fa amb la mateixa seqüència d’ordres que en el cas de la resta de traduccions
d’adreces, ja que l’encaminador també necessita saber quina és la interfície interna
i quina és l’externa. Aquesta seqüència d’ordres és:

1 Encaminador>enable
2 Encaminador#config terminal
3 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
4 Encaminador(config−if)#ip nat inside
5 Encaminador(config−if)#exit
6 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
7 Encaminador(config−if)#ip nat outside
8 Encaminador(config−if)#exit

Comprovar la configuració

Un cop efectuada la configuració també es comprova aquesta i el seu rendiment
amb les ordresshow ip nat translations i show ip nat statistics.

La informació que es mostra és similar al cas de la traducció dinàmica
d’adreces. En el cas de l’ordre show ip nat statistics, la comptabilització de
les traduccions per ports es pot veure en la variable extended.

Vegeu la sortida de l’ordre show ip nat translations i show ip nat statistics en
aquest tipus de traducció:

1 Encaminador#show ip nat statistics
2 Total translations: 12 (0 static, 12 dynamic, 12 extended)
3 Outside Interfaces: FastEthernet0/1
4 Inside Interfaces: FastEthernet0/0
5 Hits: 20 Misses: 73
6 Expired translations: 12
7 Dynamic mappings:
8 −− Inside Source
9 access−list 1 pool adreca_publica refCount 12

10 pool adreca_publica: netmask 255.0.0.0
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11 start 80.10.9.8 end 80.10.9.8
12 type generic, total addresses 1 , allocated 1 (100%), misses 0
13 Encaminador#show ip nat translations
14 Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
15 icmp 80.10.9.8:10 10.0.0.2:10 60.0.0.11:10 60.0.0.11:10
16 icmp 80.10.9.8:11 10.0.0.2:11 60.0.0.11:11 60.0.0.11:11
17 icmp 80.10.9.8:12 10.0.0.2:12 60.0.0.11:12 60.0.0.11:12
18 icmp 80.10.9.8:9 10.0.0.2:9 60.0.0.11:9 60.0.0.11:9
19 icmp 80.10.9.8:5 10.0.0.3:5 60.0.0.11:5 60.0.0.11:5
20 icmp 80.10.9.8:6 10.0.0.3:6 60.0.0.11:6 60.0.0.11:6
21 icmp 80.10.9.8:7 10.0.0.3:7 60.0.0.11:7 60.0.0.11:7
22 icmp 80.10.9.8:8 10.0.0.3:8 60.0.0.11:8 60.0.0.11:8
23 icmp 80.10.9.8:1024 10.0.0.4:5 60.0.0.11:5 60.0.0.11:1024
24 icmp 80.10.9.8:1025 10.0.0.4:6 60.0.0.11:6 60.0.0.11:1025
25 icmp 80.10.9.8:1026 10.0.0.4:7 60.0.0.11:7 60.0.0.11:1026
26 icmp 80.10.9.8:1027 10.0.0.4:8 60.0.0.11:8 60.0.0.11:1027

2.1.5 Configuració del NAT invers

Perquè un encaminador executi correctament la traducció d’adreces de manera
inversa de manera molt similar a com ho fan els altres tipus de NAT, en la
configuració de la traducció d’adreces, tan sols s’ha de canviar el sentit de la
traducció, ja que ha de ser externa. Això es fa usant l’ordre ip nat outside source
list.

L’ordre ip nat outside source list id_llista pool id_conjunt assigna a la
traducció d’adreces una llista d’accés i un conjunt d’adreces públiques. Però
la paraula clau outside indica que la traducció és des de l’exterior.

Per tant, la configuració és fa de la mateixa manera però canviant aquest pas; de fet,
la traducció inversa es pot fer sobre qualsevol dels altres tipus de traducció. Vegeu
a continuació exemples sobre com faríeu visible un servidor a l’exterior per a la
traducció estàtica, la dinàmica i la sobrecarregada. Els exemples de configuracions
són sobre la xarxa que podeu veure en la figura 2.6. La taula 2.9 us indica les
traduccions que es volen fer.

Figura 2.6. Topologia de xarxa exemple de traducció inversa
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Taula 2.9. Traduccions a fer

Ordinador
Adreça privada Adreça pública

Servidor 192.168.0.111 68.54.32.26

Es dóna per fet que la configuració del protocol TCP/IP de tots els elements de la
xarxa és correcta i que els encaminadors estan encaminats correctament.

Invers sobre NAT estàtic

Per fer visible el servidor, tan sols cal afegir la traducció estàtica però des de
l’exterior. Es fa de la manera següent:

1 Encaminador(config)#ip nat outside source static 68.54.32.26 192.168.0.111

A part de posar la paraula clau outside, també varia l’ordre de les adreces: primer
l’adreça pública i posteriorment l’adreça privada.

Ara toca configurar les interfícies en el sentit en què fan la traducció de xarxes, de
la mateixa manera que hem fet en els altres tipus de NAT. Recordeu:

1 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
2 Encaminador(config−if)#ip nat inside
3 Encaminador(config−if)#exit
4 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
5 Encaminador(config−if)#ip nat outside
6 Encaminador(config−if)#exit

I fer les comprovacions, principalment si tenim accés des de l’exterior. Per tant,
des del PC5 s’ha d’executar ping 68.54.32.26. Aquesta és la manera més habitual
de fer-ho, ja que així, a l’ordinador que s’ha de fer visible a l’exterior, sempre
correspon la mateixa adreça IP i així es pot identificar públicament.

Invers sobre NAT dinàmic

S’ha de configurar el NAT dinàmic, per tant, s’ha de crear una llista d’ordinadors
que tenen accés i el conjunt d’adreces públiques. Un cop es defineix la traducció
d’adreces és on indicarem el sentit d’aquesta, que és outside. Vegeu com quedaria
el codi:

1 Encaminador(config)#ip nat pool publiques 68.54.32.25 68.54.32.26 Netmask
255.0.0.0

2 Encaminador(config)#access−list 1 permit 192.168.0.111 0.0.0.255
3 Encaminador(config)#ip nat outside source list 1 pool publiques
4 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
5 Encaminador(config−if)#ip nat inside
6 Encaminador(config−if)#exit
7 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
8 Encaminador(config−if)#ip nat outside
9 Encaminador(config−if)#exit

Ara només manca comprovar des del PC5 que hi ha accés al servidor d’adreça
192.168.0.111.
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L’última milla (last mile) o
darrer quilòmetre és una

tecnologia de
telecomunicacions que
porta els senyals de la

xarxa troncal cap a l’usuari
final al llarg d’una distància
relativament curta, per això

el nom. També es coneix
com a infraestructura de

barri.

Invers sobre NAT sobrecarregat

S’ha de configurar el NAT sobrecarregat, per tant, s’ha de crear una llista
d’ordinadors que tenen accés i el conjunt d’adreces públiques. Un cop es defineix
la traducció d’adreces és on indicarem el sentit d’aquesta, que és outside. Vegeu
com quedaria el codi:

1 Encaminador(config)#ip nat pool publica 68.54.32.25 68.54.32.25 Netmask
255.0.0.0

2 Encaminador(config)#access−list 1 permit 192.168.0.111 0.0.0.255
3 Encaminador(config)#ip nat outside source list 1 pool publica overload
4 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/0
5 Encaminador(config−if)#ip nat inside
6 Encaminador(config−if)#exit
7 Encaminador(config)#interface FastEthernet0/1
8 Encaminador(config−if)#ip nat outside
9 Encaminador(config−if)#exit

Ara només manca comprovar des del PC5 que hi ha accés al servidor d’adreça
192.168.0.111.

2.2 Xarxes d’accés

Les xarxes d’accés, de vegades bucle local o darrer quilòmetre, es denominen en
les xarxes de comunicació que uneixen les xarxes privades a les xarxes públiques,
concretament a Internet. En general, les xarxes d’accés acaben al lloc en què el
trànsit dels usuaris s’agrega o discrimina per ser dirigit mitjançant la xarxa de
transport a la seva destinació. No hi ha un sistema d’accés ideal, ja que cadascuna
serà la més apropiada segons el context: el context geogràfic, l’ús o el pressupost
entre d’altres.

Les xarxes d’accés es classifiquen en dos grups: xarxes amb fil i xarxes sense fil.

Les xarxes d’accés amb fil són les que usen un medi físic per connectar
l’usuari amb la xarxa del proveïdor.

Per a les xarxes amb fil hi ha diferents tecnologies, que es caracteritzen principal-
ment pel medi físic que es fa servir. A continuació s’explica detalladament:

1. Frame relay

2. XDSI (xarxa digital de serveis integrats) o ISDN (integrated services digital
network)

3. ADSL (asymmetric digital subscriber line o línia d’abonat digital asimètri-
ca)
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2.2.1 Frame relay

El protocol X.25 especifica l’accés a xarxes d’àrea estesa, és anterior a la frame
relay i té les característiques següents:

• Paquets de control de trucades (call control packets) que serveixen per
establir i alliberar circuits virtuals, els que són transportats en el mateix
canal i el mateix circuit virtual que els paquets de dades.

• La multiplexació dels circuits virtuals té lloc en la capa 3.

• Es fan controls d’error i de flux en la capa 2 i 3.

QoS (qualilty of service)

Terme definit l’any 1994 per la UIT (en anglès, ITU), inicialment establert per al món de la
telefonia i que en aplicar-lo al món de la xarxa d’ordinadors fa referència als mecanismes
implementats en el trànsit d’una xarxa per garantir una qualitat en el servei que s’ofereix.
Sobre aquesta qualitat es pot definir prioritat a aplicacions, usuaris o dades per garantir
un alt rendiment del flux de dades. La qualitat es defineix per un mínim d’informació
transmessa en un temps limitat.

Aquest protocol comporta un sobrecarregament considerable de la xarxa
(overhead). A cada transmissió d’un paquet a la xarxa, requereix l’intercanvi
d’una trama de dades i una trama de reconeixement. En els nodes intermedis
també es presenta aquesta càrrega de feina, ja que s’han de mantenir taules per
a cada circuit virtual relacionades amb l’administració del protocol, i contenen
informació associada als mecanismes de control de flux i control d’errors del
protocol X.25.

Tota aquesta sobrecàrrega es pot justificar quan hi ha moltes probabilitats d’error
sobre qualsevol dels enllaços de la xarxa, però deixa de ser justificable en les
xarxes modernes ja que fan servir mitjans de comunicació digital molt fiables.

Les xarxes d’avui dia fan servir tecnologies de transmissió digital sobre enllaços
de transmissió fiables d’alta qualitat (moltes vegades fibra òptica). Aquests
medis també permeten aconseguir altes taxes de dades. Per aquests motius, la
sobrecàrrega d’X.25 és innecessària i a més degrada l’efectivat d’ús de la xarxa,
ja que no s’aprofiten les altes taxes de dades disponibles.

Tot i que el disseny de la frame relay és similar a la tecnologia X.25, presenta
una sèrie de diferències, perquè aquesta última té una sèrie de limitacions i es vol
millorar. Les diferències principals són les següents:

• En la X.25 hi ha una limitació de la velocitat, no es poden assolir les altes
velocitats que ofereixen algunes línies degut a la sobrecàrrega provocada en
la xarxa deguda l’alt processament de l’estàndard X.25. En la frame relay
això no passa, ja que la gestió dels errors i la simplicitat del protocol fan que
l’amplada de banda es pugui aprofitar més.
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S’anomena streaming la
transmissió d’àudio i/o de

vídeo en temps real.

• L’X.25 no garanteix la qualitat del servei perquè no es pot preveure l’estat
de la xarxa i aleshores és impossible saber ni quant temps de trànsit tindrà
un paquet ni la velocitat mínima que tindrà una xarxa.

• Desaprofitament de l’alta amplada de banda en l’accés a la xarxa.
L’X.25 té una amplada de banda en accés a la xarxa que va d’1,2 kbps a
64 kbps. Els equips poden assolir una amplada de banda més gran, però
això provocaria una congestió en la part troncal de la xarxa. Augmentar
l’amplada de banda en la xarxa té un cost molt alt. La tecnologia frame
relay permet assolir una amplada de banda de 2 Mbps.

• L’X.25 presenta una limitació per a certes aplicacions, ja que no és una
tecnologia que permeti la connexió ràpida de LAN i això fa que no ofereixi
un bon resultat per a algunes aplicacions com ara les que fan streaming.

• Congestió en el trànsit de la xarxa provocat per compartir el mateix mitjà
per transmetre les dades i per oferir un control en aquestes. En canvi en la
frame relay per a la separació del trànsit de dades i d’errors elimina aquesta
congestió.

• L’X.25 té un control d’accessos complex a causa del mitjà físic.

La tecnologia frame relay especifica un protocol d’accés a la xarxa, que
només determina la interfície entre l’usuari i la xarxa. Sense detallar el
funciomanent intern de la xarxa. Aquest protocol és simple per reduir el
cost de les instal·lacions de la xarxa.

La simplificació del protocol consta de les decisions següents:

1. Separar la part de trànsit de dades d’usuari (pla d’usuari) del control d’errors
(pla de control). Se separen funcionalment les dues parts i s’implementen
en l’equip dos procediments diferents per tractar-les. El trànsit de dades en
la xarxa és responsabilitat del maquinari de l’ordinador, i el control d’errors,
del programari. Amb això s’aconsegueix més amplada de banda (ja que
s’ocupa al màxim el medi amb dades) i més flexibilitat.

2. Simplificacions en les funcionalitats del trànsit de dades. Es treballa en
l’àmbit de l’enllaç de dades i no en l’àmbit de la xarxa com l’estàndard
X.25, i s’eliminen algunes funcionalitats relacionades amb la gestió
dels errors com la retransmissió d’informació, l’emmagatzemament de
trames pendents de confirmar, el reinici de la transmissió, el compte de
retransmissió, etc.

Tot això fa que el processament de les trames per part dels ordinadors sigui un
treball més lleuger.
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Donades aquestes simplificacions es guanya una sèrie de prestacions que fan
que tingui èxit. Són la latència de la xarxa i la congestió dels commutadors,
i evitar l’acumulació de trames. Això permet adquirir amplades de banda de
fins a 4 Mbps.

El funcionament de la tecnologia frame relay es caracteritza pel següent:

1. Està orientat a la connexió.

2. No és fiable, a causa de la simplificació de la tecnologia, però garanteix un
mínim d’amplada de banda o sigui un mínim de qualitat a l’usuari final.

3. Ofereix dos tipus de connexió: CPV o circuit virtual permanent (en anglès,
PVC o permanent virtual circuit ), o CVC o circuit virtual commutat(en
anglès, SVC o switched virtual circuit).

Transmissió de dades

Per entendre com transmet de dades és bastant útil que us fixeu en el format de la
trama. El podeu veure en la figura 2.7. Sobre aquest es pot destacar que no hi ha
camp de control. Això implica el següent:

• Hi ha un únic tipus de trama, a diferència de l’X.25, en què hi ha les trames
de dades, de control i de confirmació.

• Una connexió només pot transportar dades d’usuari.

• No és possible controlar ni els fluxos ni els errors, no hi ha número de
sequència.

Figura 2.7. Paquet de dades de Frame Relay

La trama en què s’encapsulen les dades de l’usuari té els camps següents:

• Flag, que sempre té el valor 01111110 i que serveix per delimitar les trames.

• CRC, també conegut com a FCS (frame checked sequence), que és un
nombre que permet comprovar mitjançant l’algoritme CRC si les dades
contenen algun error degut a la transmissió, si això passa es descarta la
trama.

• Dades, camp en què va la informació que l’usuari vol transmetre.
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El camp d’adreça permet contenir dades relacionades amb la connexió. Vegeu el
format de l’adreça en la figura 2.8. Està compost pels camps següents:

• DLCI. Identifica la connexió lògica i això permet que múltiples conexiones
lògiques FR siguin multiplexades sobre un únic canal. Només té significat
local: cada extrem de la connexió lògica assigna el seu propi DLCI del
magatzem local no utilizat, i la xarxa s’encarrega de fer la correspondència.

• FECN, BECN, DE. Aquests bits s’usen per controlar la congestió de la
xarxa.

• EA. Determina la longitut del camp Address.

Figura 2.8. Camp d’adreça del paquet de dades

Configuració d’un encaminador

Per poder treballar amb una connexió frame relay, heu de configurar l’encamina-
dor perquè es comuniqui amb el commutador frame relay, que correspon al pro-
veïdor de xarxa d’àrea estesa. La configuració correspondrà a una sèrie d’ordres
sobre l’encaminador perquè la interfície es pugui comunicar correctament amb el
commutador frame relay.

L’ordre encapsulation frame-relay s’executa des del mode interfície i
capacita la interfície per dur a terme la comunicació amb el commutador
frame relay. L’ordre no encapsulation frame-relay deshabilita una
interfície per usar la comunicació frame relay.

Un cop configurada l’encapsulació, entra en joc un protocol especial anomenat
LMI (link management interface o gestió de l’enllaç de la interfície), que permet
estendre les funcionalitats de la connexió frame relay per permetre l’accés a
informació en núvol, per exemple, saber quin DLCI hi ha disponible per a un
client particular. Haureu de seleccionar quin tipus de senyal usareu en el gestor.
Aquest pot ser:

• ansi, adequat si en la xarxa frame relay s’usen circuits virtuals permanents.

• cisco, definit per la mateixa empresa CISCO.

• q9333a, adequat si en la xarxa frame relay s’usen circuits virtuals commu-
tats.
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L’ordre frame-relay lmi-type {ansi|cisco|q933a} permet seleccionar quin
tipus de gestor per al protocol LMI usarà l’encaminador.

Vegeu un exemple de com resultaria tota la seqüència d’ordres de la configuració:

1 Encaminador# interface serial 1/0
2 Encaminador(config−if)# encapsulation frame−relay
3 Encaminador(config−if)# frame−relay lmi−type ansi

Amb aquestes ordres l’encaminador ja es pot comunicar correctament amb una
xarxa frame relay. També hi ha una sèrie d’ordres que permeten comprovar el
funcionament d’aquesta comunicació.

L’ordre show frame-relay lmi permet comprovar quin és el format del senyal
que usa el gestor LMI.

També es pot comprovar amb ordres quina és la correspondència entre la interfície
connectada a la xarxa frame relay i el número identificador del circuit virtual, i
també saber quin és el rendiment d’aquest circuit virtual.

L’ordre show frame-relay map ens permet comprovar quin és el DLCI
que correspon a la interfície. I amb l’ordre show frame-relay pvc podem
comprovar les estadístiques d’ús del circuit virtual de la xarxa frame relay.

2.2.2 XDSI

Inicialment, l’accés a Internet es fa mitjançant la xarxa tradicional de telefonia,
i es du a terme amb la instal·lació d’un mòdem analògic als ordinadors. Aquest
accés permet assolir una amplada de banda màxima de 56 kbps. Per augmentar
aquesta amplada de banda es dissenya una nova tecnologia que permet realitzar
la comunicació de manera totalment digital sense haver de passar per una xarxa
analògica. D’aquesta manera es poden assolir fins a prop de 128 kbps.

L’XDSI (xarxa digital de serveis integrats), també coneguda amb el terme
anglès ISDN (integrated services digital network), és una xarxa que ofereix
una connexió d’ordinador a ordinador de manera digital.

S’anomena servei integrat perquè usa les mateixes instal·lacions que hi ha per a
altres serveis com el tèlex, el fax, la telefonia, etc., però transmetent el senyal de
manera digital i per això s’anomena digital; fins i tot integra el senyal analògic
com a digital, ja que du a terme una transformació analògica-digital.

La modulació PCM (pulse
code modulation o
modulació en impulsos
codificats) permet
transformar un senyal
analògic en un de digital.
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La introducció d’aquesta interfície d’accés a xarxes d’àrea estesa preveu una sèrie
d’avantatges respecte a la xarxa de telefonia tradicional que són:

• Velocitat. Augmenta respecte a les xarxes telefòniques tradicionals, mit-
jançant la transmissió de senyals analògics és d’uns 56 kbps. En XDSI es
poden assolir 128 kbps. Degut al fet que hi ha múltiples canals, que poden
operar simultàniament, usant la mateixa connexió telefònica i al fet que en
usar la tansmissió digital s’estalvien el pas de transformació de senyal digital
(en l’ordinador) en analògic (senyal que és transmet per la línia telefònica).

• Múltiple connexió de dispositius en una mateixa línia. En la de xarxa de
telefonia tradicional és necessari una línia per a cada dispositiu que volem
connectar a Internet.

• Senyal digital. En usar aquest senyal en comptes de l’analògic, fa que
l’establiment de connexió sigui més ràpid, ja que en aquest cas s’usa un
canal independent per estalviar la comunicació.

• Múltiples serveis oferts. Ofereix transmissió de dades, tèlex, videoconfe-
rències, connexió a Internet.

Arquitectura

Telèfon ISDN Imatge de
Benedikt.Seidl (Wikimedia

Commons)

Si un usuari vol usar XDSI ha d’instal·lar un dispositiu que n’hi permeti l’accés
(l’equivalent a usar un mòdem per usar la xarxa de telefonia per accedir a Internet).
En usar aquesta xarxa l’usuari s’ha de comprar uns nous dispositius ja fabricats
per a aquest tipus de xarxa o comprar uns adaptadors que li permetran usar els
dispositius analògics en aquesta nova xarxa. Els adaptadors permetran transformar
el senyal analògic en digital. Un exemple d’aquests nous dispositius són els
telèfons que funcionen de manera totalment digital i que són coneguts com a
telèfons XDSI(ISDN telephone).

Quan un usuari contracta un servei XDSI la companyia de telecomunicacions
instal·la un dispositiu NT1 (Network termination 1 o terminació de xarxa 1).
Vegeu-ne una imatge en la figura 2.9, al local de l’usuari. Aquest dispositiu inclou
funcions que es poden considerar pertanyents a la capa física, és a dir, les funcions
associades amb l’XDSI elèctrica i terminacions físiques en els locals dels usuaris.
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Figura 2.9. Dispositiu NT1

Imatge de Benedikt.Seidl (Wikimedia Commons)

Aquest dispositiu NT1 es connecta amb la centraleta digital de la companyia de
telecomunicacions i la xarxa domèstica. D’aquest dispositiu és d’on sorgeixen els
enllaços a les preses de paret i d’aquesta presa és poden connectar els terminals
XDSI (telèfons, ordinadors). Com a màxim es poden connectar vuit dispositius
a la vegada. Vegeu un esquema de xarxa XDSI en la figura 2.10. Si un usuari,
però, no es pogués instal·lar els nous dispositius XDSI s’hauria d’instal·lar un TA
(terminal adapter o adaptador de terminal), que permet la connexió dels equips
terminals a la XDSI.

Els cables que connecten l’NT1 a les preses de paret són uns cables de parell
trenats, i els cables que connecten els dispositius a aquestes preses són cables de
vuit fils, semblants a l’RJ-45 però més petits.

En una connexió de la xarxa local a l’XDSI hi ha quatre punts de referència:

1. U és la connexió entre la centraleta local XDSI de la companyia de
telecomunicacions i l’NT1. Pot ser un cable de coure de dos fils o de fibra
òptica.

2. T és la connexió bàsica d’XDSI, i suporta la connexió simultània de fins a
vuit dispositius XDSI. És el cable que uneix l’NT1 amb les preses de paret.

3. S és on es connecten els terminals XDSI.
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Figura 2.10. Esquema de XDSI

Quan es va definir l’estàndard XDSI es va decidir que es compondria de
diferents canals independents, un per a cada tipus d’informació que transita
per la xarxa.

Aquests canals no són físics, ja que usen el mateix però hi multiplexen aquests
diferents canals lògics. D’aquests canals n’hi ha de diferents tipus:

• Canal A. És un canal analògic per a transmetre la veu.

• Canal B. És el canal bàsic d’usuari. És digital i s’usa per a transmetre veu
o dades, en general per a transportar la informació generada pel terminal de
l’usuari. Té una amplada de banda de 64 kbps. Pot suportar diferents tipus
de connexions: la commutació de circuits (en què s’estableix una connexió
amb un altre usuari de la xarxa), la commutació de paquets (l’usuari es
connecta a un node de la xarxa i s’intercanvia les dades amb un altre usuari
de la xarxa per X.25 o frame relay) i la permanent (equivalent a una línia
fixa, no cal establir cap connexió perquè sempre està connectat amb un altre
usuari).

• Canal C. És el canal digital de 8 kbps a 16 kbps.

• Canal D. És un canal de 16 kbps. Habitualment s’usa per a transmetre la
senyalització de control de les dades que circulen pel canal B.

• Canal H. És un canal dedicat per on transita informació de l’usuari a
altes velocitats superiors a 64 Kbps. Hi ha diversos canals d’aquest tipus i
normalment també s’especifiquen com a múltiples del canal bàsic (el canal
B). Vegeu diversos tipus de canals H en la taula 2.10.

Taula 2.10. Canals H i amplades de banda associades

Canal Amplada de banda Equivalent canal B

H0 384 kbps 6

H10 1427 kbps 23

H11 1536 kbps 24

H12 1920 kbps 30
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Un usuari pot contractar diferents canals segons les seves necessitats de velocitat
i capacitat de transmissió. Lògicament, com més prestacions necessiti, més alt en
serà el cost. Però no pot contractar una combinació a la mida dels canals, ja que
l’estàndard defineix dos nivells de serveis, que són:

• Accés bàsic. Consisteix en dos canals B (per a les dades) i un canal D (per
al control). Anomenat també BRI (basic rate interface o interfície de taxa
bàsica). Inicialment, en aquest accés es pot usar un canal B per a la veu i
un altre per a les dades, però per a augmentar l’amplada de banda fins a 128
kbps es pot configurar el mòdem XDSI perquè usi els dos per a dades. Quan
aquest detecta una trucada de veu aleshores es passa a treballar només amb
un canal B.

• Accés primari. Són vint-i-tres o trenta canals B més un de D. Per tant, s’usa
el canal H10 o H12. Aquest tipus de servei també és conegut com a PRI
(primary rate interface o interfície de taxa primària). Quan són vint-i-tres
canals és conegut com a accés T1 i és un estàndard per als Estats Units i el
Canada, en canvi quan són trenta canals és conegut com a accés E1 i és un
estàndard europeu.

2.2.3 ADSL

Per donar una amplada de banda correcta a l’usuari final s’han dissenyat diferents
tecnologies. Una família d’aquestes tecnologies és la DSL (digital subscriber
line o línia d’abonat digital), que tenen en comú l’ús de la infraestructura de les
línies telefòniques, els cables de parell trenat, per a assolir transmissions de més
velocitat usant freqüències no usades quan es fan trucades de veu. Per tant, tenen
el gran avantatge de no haver de crear tota una infraestructura i, per tant, faciliten
la instal·lació i la implantació d’aquesta.

La família de tecnologies DSL (vegeu les diferents famílies en la taula 2.11) conté
una sèrie de tecnologies totes elles identificades pel terme XDSL i que s’originen
en la necessitat de millorar les prestacions (amplada de banda) de la línia telefònica
que usa el mitjà de parell trenat de coure.

xDSL

Amb aquest terme es fa
referència a totes les tecnologies
que proveeixen d’una connexió
digital sobre la línia telefònica.
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Taula 2.11. Família de tecnologies DSL

Tecnologia Abast Amplada de banda en
baixada

Amplada de banda en
pujada

ADSL 4 km 12 Mbps 1,8 Mbps

ADSL2 4,3 km 12 Mbps 3,5 Mbps

ADSL2+ 1,5 km 24 Mbps 3,3 Mbps

IDSL 6 km 0,128 Mps 0,128 Mbps

SDSL 3,3 km 1,544 Mbps 1,544 Mbps

HDSL 4 km 1,544 Mbps 1,544 Mbps

VDSL 1 km 26 Mbps 3 Mbps

Dades obtingudes de diverses fonts (maig de 2012)

La més usada i present en les connexions per a usuaris finals és l’ADSL, perquè
el seu disseny és el que s’adequa millor a les necessitats dels usuaris finals, ja que
transmet les dades asimètricament perquè té més amplada de dades pel canal de
baixada que pel de pujada. I, normalment, en treballar a Internet, l’usuari sempre
rep més dades de les que envia.

L’ADSL és una tecnologia de transmissió de dades de manera asimètrica
amb una gran amplada de banda. Usa la línia telefònica convencional i
proporciona un circuit digital dedicat des del mòdem de l’usuari fins a l’ISP
(Internet service provider o proveïdor d’Internet).

Com que el mitjà que usa és la línia telefònica convencional, ha de transmetre
dades de manera digital, però al mateix temps ha de proporcionar un canal separat
per a les trucades de veu de manera analògica. Això ho aconsegueix usant
modulacions diferents per a les dades i per a la veu. Aquestes últimes treballen
en les freqüències telefòniques de 300 Hz a 3.400 Hz i per a les dades operen de
24 kHz a 1.104 kHz. Això fa possible la coexistència d’aquests dos canals. De
fet, es creen tres canals de comunicació: dos per a dades (un per a cada sentit de
pujada i de baixada) i per a la telefonia tradicional. Vegeu en la figura 2.11 una
representació d’aquests tres canals en el mitjà.

Figura 2.11. Canals ADSL
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Arquitectura

Una xarxa ADSL està formada per diferents dispositius, que són els que s’expli-
quen en detall:

1. El mòdem ADSL s’instal·la al domicili de l’usuari. És responsabilitat
seva proveir d’una interfície d’accés als dispositius de l’usuari (normalment
és Ethernet o USB), que funcioni com un pont (bridge) commutant trames en
l’enllaç o com a encaminador treballant en l’àmbit de la xarxa i poder dur a
terme encaminaments, i convertir la informació digital de la xarxa per a poder-la
enviar per la xarxa telefònica. Vegeu una imatge d’un mòdem ADSL en la següent
imatge.

Figura 2.12. Mòdem ADSL: model Linksys AM300.

Imatge de Feureau (Wikimedia Commons)

2. El filtre ADSL és, realment, dos filtres: l’un passa baix i l’altre passa alt.
Permet separar els senyals de baixa freqüència dels d’alta freqüència, per tant,
separa les dades de la veu. La veu s’envia al telèfon de l’usuari i les dades al
mòdem. Aquests filtres també s’anomenen separador (splitter). Vegeu una imatge
d’un filtre ADSL en la següent imatge.

Figura 2.13. Filtre ADSL
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3. El multiplexor, anomenat DSLAM (digital subscriber line access multiplexer
o multiplexor d’accés de línia d’abonat digital), s’instal·la a la central de telefonia
amb la funció principal de modular la informació digital per a així poder-la
transmetre pel cable telefònic fins a l’usuari. Vegeu una imatge del multiplexor
en la següent imatge.

Figura 2.14. Multiplexor DSLAM.

Imatge de Zuse (Wikimedia Commons)

Tots aquests elements formen el circuit ADSL. Vegeu les interrelacions i dispo-
sicions dels elements en la figura 2.15. La relació entre ells es fa de la manera
següent:

• El mòdem ADSL es connecta al filtre.

• El telèfon també es connecta al filtre, així el filtre rep el senyal de dades i de
veu d’entrada, però com a sortida té un únic senyal que conté els dos junts.

• La sortida del filtre es connecta a la línia telefònica convencional, l’extrem
d’aquesta es connecta a la central.

• L’extrem de la línia telefònica es connecta a la central, concretament al tauler
vertical de l’MDF (main distribuiton frame o repartidor d’entrada).

• La connexió del tauler central es connecta al DSLAM, que rep el senyal
conjunt i en separa la veu i les dades.

• El DSLAM es connecta de nou al tauler MDF i envia el senyal de veu perquè
sigui dirigit a la central telefònica, per la seva sortida envia el senyal de
dades cap a la xarxa d’accés perquè s’encaminin per la xarxa les dades fins
la seva destinació.
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Figura 2.15. Circuit ADSL

Protocols usats

Aquestes xarxes poden usar diferents protocols de transmissió ATM (asynchro-
nous transfer mode o mode de transferència asíncrona) o TCP/IP.

L’arquitectura ATM defineix una sèrie de protocols que permet implementar ser-
veis que requereixen una gran amplada de banda, per exemple videoconferències
o transmissió de vídeo en directe (video streaming). Quan s’usa aquesta sèrie
de protocols, en usar la xarxa telefònica per a transmetre la informació físicament
s’usa una versió adaptada del protocol PPP (point to point protocol o protocol punt
a punt), que és el PPPoA (point to point protocol over ATM o protocol punt a punt
sobre ATM), que empaqueta els missatges del protocol PPP sobre els protocols
ATM, usats per la xarxa ADSL.

Avantatges i inconvenients

Aquesta tecnologia té diversos avantatges i inconvenients que fan que el seu ús
sigui més adequat en segons quines circumstàncies i sobretot com una mesura
temporal, ja que va sorgir per a aprofitar la infraestructura que ja hi havia de la
xarxa telefònica.

Entre el conjunt d’elements favorables hi ha, sobretot en el moment en què va
sorgir:

1. Ús simultani de la xarxa per a transmetre dades (digital) i del telèfon
(analògic).

2. Aparició d’una nova tarifació per a l’usuari que és la tarifa plana, la
qual cosa li permet pagar un fix independentment de la quantitat d’hores
o d’informació transmesa.

3. Amplada de banda dedicada, ja que la connexió de la xarxa amb l’usuari
no és compartida.

4. Alta velocitat, comparat amb les tecnologies que hi havia en el moment de
l’aparició (mòdem).

5. Sempre connectat: no cal establir connexió amb la xarxa.

ATM

Aquesta tecnologia aprofita al
màxim les possibilitats del mitjà
de transmissió. La transmissió
de la informació es fa amb
paquets curts de longitud
constant i encaminats
individualment usant canals
virtuals i trajectes virtuals.
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6. Seguretat, gràcies a no compartir el mitjà i a usar tècniques de xifratge.

7. Baixa inversió: en aprofitar la xarxa telefònica no cal fer una gran inversió
per a contractar-la o instal·lar-la.

Però també apareixen una sèrie de problemes, com són:

1. L’abast de la xarxa, ja que pot cobrir fins a 6 kms.

2. El fet que no totes les centrals estiguin digitalitzades, que provoca l’enca-
riment de la instal·lació (en el moment de l’aparició, no totes les centrals
estaven digitalitzades, la qual cosa provocava que aquesta tecnologia no es
pogués oferir a tothom).

3. La capacitat de transmissió és molt inferior a altres tecnologies com, per
exemple, el cable.

2.3 Xarxa d’accés sense fil

Les xarxes d’accés també poden usar mitjans sense fil, transmetent les ones
electromagnètiques per l’aire. Aquesta tecnologia evoluciona contínuament per
a assolir les mateixes prestacions que les xarxes sense fil i perquè el percentatge
d’ús d’aquestes creix contínuament.

Les xarxes d’accés sense fil són les que no usen mitjans físics per a
connectar la xarxa privada a Internet.

Es troben diversos tipus de xarxes d’accés sense fil. Es parla en detall de les
següents:

1. Wi-Fi i WiMAX

2. UMTS

3. HSDPA

Heu de tenir en compte que les dues darreres estan dissenyades per a l’accés a
Internet des dels telèfons mòbils.

2.3.1 Wi-Fi i WiMAX

Aquestes dues tecnologies són una gran alternativa per a donar accés a Internet
mitjançant una xarxa d’accés sense fils. Sobretot és una bona alternativa en
situacions en què no és possible o no és rendible usar xarxes amb fils, com en
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zones rurals que poden presentar dificultats per a fer-hi arribar la xarxa amb fils
o quan els costos que presenta per a l’usuari no són rendibles, ja que poden ser
zones amb una densitat de població baixa.

La tecnologia Wi-Fi està formada per xarxes d’ús domèstic, i la tecnologia
WiMAX està formada per xarxes sense fils fixes, xarxes en bandes d’ús comú.
A continuació vegeu en detall cada tecnologia.

Wi-Fi

Una xarxa Wi-Fi és una xarxa de comunicacions sense fils, permet connectar
servidors, ordinadors, impressores, etc. i el seu abast és local. No hi ha cap
característica que la diferenciï de les LAN amb fil, tan sols que s’usa l’aire com a
mitjà de transmissió.

S’anomena Wi-Fi una xarxa local sense fils, reglemantada per la família dels
estàndards IEEE 802.11

Els components bàsics d’una xarxa Wi-Fi són:

• AP (access point o punt d’accés) és el punt que uneix les xarxes amb fils
amb la Wi-Fi. També pot actuar com a repetidor i és quan s’usa per a unir
diverses zones que cobreix una mateixa Wi-Fi. Repeteix el senyal perquè
es cobreixin totes les zones (també conegudes com a cel·les).

• Antenes que estan connectades al punt d’accés i s’usen per a transmetre per
l’aire el senyal en forma d’ones electromagnètiques.

• Terminal Wi-Fi, que s’instal·la al dispositiu de l’usuari (us el podeu trobar
integrat). Que permet establir la connexió del dispositiu amb el punt d’accés
i treballar amb la Wi-Fi.

Vegeu com és un punt d’accés i les antenes en la figura 2.16.

En les xarxes Wi-Fi podem trobar dues topologies, segons la presència del punt
d’accés o no. Aquestes són:

1. Xarxa sense infraestructura. No usa cap punt d’accés, també és coneguda
com a xarxa ad hoc. Tots els dispositius de la xarxa Wi-Fi estableixen
la connexió directament amb els altres utilitzant els senyals de ràdio. Un
exemple d’aquesta és la que podeu establir entre el vostre ordinador i una
impressora sense usar fils.

2. Xarxa amb infraestructura. Aquesta usa els punts d’accés i és més eficient
que l’anterior, ja que es gestiona i transporta cada paquet d’informació a
la seva destinació. Es millora en la velocitat de la xarxa. Per a fer-ho
es configuren automàticament les targetes dels ordinadors perquè usin el
mateix canal de ràdio que el punt d’accés més proper.
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IEEE

L’IEEE (Institute of Electrical
and Electronic Engineers o

Institut d’Enginyers Elèctrics i
Electrònics) és un organisme que

s’encarrega de l’elaboració
d’estàndards, per exemple,

l’Ethernet. És el responsable de
l’elaboració de la família

d’estàndards 802.11.

Figura 2.16. Punt d’accés

Imatge de Dillard421 (Wikimedia Commons)

Les xarxes Wi-Fi estan regides per la familia d’estàndards 802.11. Els estàndars
que s’han anat el·laborant tenen les característiques següents:

• 802.11 és l’original i defineix el protocol CSMA/CA com a mètode d’accés
a la xarxa. Això és per a millorar la qualitat del trànsit de la xarxa sota unes
condicions ambientals diverses. Actualment està en desús.

• 802.11a treballa en la banda espectral de 5 GHz, ja que la de 2,4 GHz s’usa
molt i això provoca interferències. Però usar els 5 GHz limita a que només
es pugui treballar amb equips que estiguin en la mateixa línia de vista, o
sigui que no hi hagi cap obstacle. Per tant, requereix més punts d’accés.

• 802.11b és el primer estàndard que té acceptació en el mercat i s’usa.

• 802.11g és l’estàndard més usat actualment, l’any 2012, en les xarxes Wi-Fi
presents en el mercat.

• 802.11n es pot equiparar per característiques amb les xarxes FastEthernet
amb fils. Actualment, any 2012, és el més innovador i la gran novetat és que
es basa en la tecnologia MIMO (multiple input multiple output o múltiple
entrada múltiple sortida), que consisteix a enviar el senyal a dues o més
antenes, i després es recull. Això provoca un augment significatiu en el
rendiment de la xarxa, ja que s’incrementa la taxa de transferència i es
redueixen els errors. Per tant, augmenta l’eficiència espectral del sistema
de comunicació sense fils.

Vegeu en la taula 2.12 les característiques principals dels diferents estàndards i
com han evolucionat.
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Taula 2.12. Característiques principals dels estàndards de la família 802.11.

Estàndard Any Freqüència Taxa de
transferència
(típica)

Taxa de
transferència
(màxima)

Abast

802.11 1997 2,4GHz 1 Mbps 2 Mbps

802.11a 1999 5 GHz 25 Mbps 54 Mbps 30 m

802.11b 1999 2,4GHz 6,5 Mbps 11 Mbps 30 m

802.11g 2003 2,4 GHz 25 Mbps 54 Mbps 30 m

802.11n 2008 5 GHz 200 Mbps 540 Mbps 50 m

Tot i això, aquesta família d’estàndards té una sèrie de mancances, les més
importants són:

• Abast. L’abast teòric depèn de la ubicació i la presència d’obstacles entre el
punt d’accés i l’ordinador, i també de les condicions ambientals i possibles
interferències. En els interiors, les parets fan disminuir l’abast final.

• Amplada de banda. El fet d’usar el protocol d’accés CSMA/CA i els
possibles errors que es poden produir per les interferències o obstacles fan
que l’amplada de banda real sigui inferior a la que fixa l’estàndard.

WiMAX

Fruit de la necessitat de dotar d’aplicacions més professionals i usar arquitectu-
res de xarxes d’àrea estesa sense fil sorgeixen les xarxes WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave Access o Interoperabilitat Mundial per a Accés per
Microones). Amb aquestes xarxes es pot donar servei a una àrea més extensa i a
molts usuaris.

Aquesta xarxa també és una xarxa sense fil amb accés de banda ampla a
Internet. Aquesta tecnologia ens donarà una cobertura mitjana de 50 km i
taxes de transferència de fins a 124 Mbps.

Aquesta tecnologia s’usa per a crear xarxes de transmissió de dades sense fils a una
àrea estesa, de gran abast, que normalment correspondria a una àrea metropolitana,
i és capaç de suportar una gran varietat de serveis de banda ampla.

Aquestes xarxes es basen en el protocol IEEE 802.16, i es caracteritzen pel
següent:

• Una àrea de cobertura per a l’estació d’entre 500 m i 50 km (depèn del servei
que s’ofereixi).

• Fan compatible la qualitat del servei i la seguretat.

• Permeten que els terminals es puguin connectar a diverses amplades de
banda.

WiMAX Forum

Entitat sense ànim de lucre en
què els membres decideixen els
passos següents de la tecnologia
WiMAX. El seu objectiu
principal és intentar crear una
plataforma de consens global i
també defineix les certificacions
WiMAX.
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La freqüència de 2,3 GHz
no està disponible a

Espanya, i la de 2,5 Ghz es
fa servir a la majoria dels
païssos europeus, per a

desenvolupar tecnologia 4G

• La qualitat de servei (Qos).

• La seguretat en les comunicacions respecte a l’accés al mitjà.

Aquestes característiques permeten que s’utilitzi per a molts serveis més enllà de
donar accés a Internet de banda ampla, per exemple veu IP i videoconferències.
Estan dissenyades per a proporcionar bones oportunitats per a negocis o per a fer
aplicacions, per a les empreses operadores i els usuaris, depenent de l’entorn en
què s’apliquin: empresarial, domèstic, de serveis públics, etc.

Una xarxa WiMAX està formada per diversos equipaments, ja que les prestacions
d’aquestes xarxes són més complexes en dimensions que els equipaments d’una
xarxa Wi-Fi i també tenen un cost més elevat. Els equipaments són:

• Estació base. És l’equivalent al punt d’accés de les xarxes Wi-Fi, però per
aspecte i preu us pot recordar a les estacions de telefonia mòbil. És respon-
sable proporcionar conectivitat als receptors de WiMAX, proporciona els
mecanismes de control i gestió dels equips connectats a la xarxa. Vegeu
una mostra d’estació base en la figura 2.17.

• Antenes. Són uns dispositius independents de la resta dels equips. Servei-
xen per a donar cobertura a tota la zona geogràfica per cobrir i està orientada
cap a l’estació base. Vegeu una mostra d’antena en la figura 18.

• Receptor del dispositiu. Aquest receptor és el responsable d’establir la
connexió entre els dispositius de l’usuari i l’estació base, així el dispositiu
pot usar la xarxa. Aquests receptors també s’anomenen CPE (customer
premises equipment o equip del client).

Hi ha diferents tipus de WiMAX:

• WiMAX fix. Treballa en les bandes de freqüència de 3,5 GHz (ús privatiu)
i 5,8 GHz. Generalment disposa d’una capacitat per usuari entre 512 kbps i
4 Mbps, i un radi de cobertura de fins a 50 km, i usa punts d’accés fixos d’alt
rendiment. S’utilitza habitualment per a donar serveis de telefonia (POTS)
i Internet de banda ampla als usuaris. Aquest tipus de WiMAX està definit
en el subestàndard 802.16-2004.

• WiMAX mòbil. És una evolució de l’anterior. Serveix per a donar
serveis de banda ampla mòbil i proporcionar la gestió de mobilitat. Utilitza
les bandes de freqüències de 2,3 GHz, 2,5 GHz i 3,5 GHz. Presenta
amplades de banda i àrees de cobertura inferiors respecte a les disponibles
per als terminals fixos. A més permet a l’usuari accedir-hi mentre està en
moviment, amb velocitats de fins a 150 km/h. Aquest tipus de WiMAX està
definit en el subestàndard 802.16e.
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Figura 2.17. Estació base d’una xarxa WiMAX

Imatge de Stalinas (Wikimedia Commons)

Comparació

És important destacar que encara que Wi-Fi i WiMAX són tecnologies que s’han
dissenyat per a ser aplicades en situacions diferents, el cert és que també es
poden utilitzar de manera complementària. I per això la majoria d’operadores que
ofereixen WiMAX proporcionen l’opció d’usar una xarxa Wi-Fi dins d’una llar o
oficina perquè els dispositius de la xarxa local es connectin a Internet. D’aquesta
manera l’usuari col·loca el receptor WiMAX a l’àrea física que tingui millor
connectivitat, cobertura.

Però a banda que puguin ser complementàries i que la situació per a la qual es van
dissenyar sigui diferent, hi ha una sèrie de diferències importants entre elles. Es
poden destacar les següents:



Planificació i administració de xarxes 82 Xarxes locals virtuals i accés a Internet

UIT

La UIT o Unió Internacional de
Telecomunicacions (en anglès,

ITU o International
Telecommunications Union) és
una organització que pertany a

les Nacions Unides responsable
de les tecnologies de la

informació i comunicació a
escala mundial. Al final del

segle XX inicia el projecte que
acaba definint la tecnologia

UMTS i el seu ús comercial a
partir de l’any 2003.

• L’abast, ja que WiMAX és d’una xarxa d’àrea estesa, perquè l’espectre
que fa servir permet cobrir una gran quantitat de quilòmetres. Al contrari
de la xarxa Wi-Fi, ja que l’espectre que fa servir permet cobrir una xarxa
local.

• L’ús de la xarxa Wi-Fi per l’usuari final és més comú. Perquè és fàcil
d’instal·lar i per la presència en el mercat.

• L’orientació del protocol és diferent, ja que en la Wi-Fi s’executa el
CSMA/CA, diferents estacions usant el mateix mitjà per a comunicar-se,
i la WiMAX orientada a connexió.

• Els mecanismes de servei són diferents en la qualitat. Mentre que la
WiMAX utilitza un mecanisme basat en les connexions que s’estableixen
entre l’estació base i el dispositiu de l’usuari, la Wi-Fi utilitza afirmació
d’accés, la qual cosa pot arribar a interrompre la connexió, d’acord amb el
rendiment que ofereixi la xarxa utilitzada.

• La mateixa definició de comunicació d’usuari, ja que la defineixen els dos
estàndards de cada xarxa. Ja que defineixen els conceptes de P2P (peer-
to-peer o d’igual a igual) i xarxes ad hoc, la qual cosa permet que hi hagi
aquesta connexió pel punt d’accés o l’estació base.

• Ecònomiques. En aquest punt són diferents perquè la instal·lació d’una
xarxa WiMAX és més cara que la instal·lació d’una Wi-Fi, ja que els
equipaments són més complexos.

El futur de la Wi-Fi

El món de la tecnologia avança ràpidament, i el progrés de les xarxes Wi-Fi
també. Al final de l’any 2012 ha d’aparèixer un nou estàndar sense fil, el 802.11ac.
Aquest nou estàndar permet transferir documents fins a 1,3 Gbps, més ràpid que
la connexió gigabitEthernet dels encaminadors. Aquest estàndard proporcionarà
un alt rendiment a les xarxes Wi-Fi per a usar la banda de 5 GHz). Teòricament
permetrà un rendiment d’almenys 1 Gbps i un rendiment màxim d’almenys 500
Mbps (500 megabits per segon) quan treballi com un sol enllaç. Hi ha companyies
que ja han llançat els primers xips amb aquest estàndard, per exemple l’empresa
Quantenna en va llançar un al final de l’any 2011 i la companyia Broadcom va
anunciar els seus primers al principi de l’any 2012.

2.3.2 UMTS

Al final dels anys vuitanta i el principi de la dècada posterior apareixen els
telèfons mòbils i els acompanyen una sèrie d’estàndards que especifiquen la
tecnologia que usen. Els primers mòbils es van anomenar de primera generació.
Aquesta presentava una sèrie de problemes que els feien inviables econòmicament
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i sobresortia la baixa capacitat, a més a més a cada país usaven el seu propi
estàndard, la qual cosa impossibilitava l’ús del telèfon fora del país. (roaming).

Aquest darrer problema va motivar l’aparició de la segona generació, coneguda
com a GSM (global system for mobile communications o sistema global per
a comunicacions mòbils). Aquest estàndard va unificar les comunicacions al
continent europeu, però en altres continents usaven altres bandes de freqüència
per a establir comunicacions per telèfon mòbil. És un estàndard dissenyat per a
establir comunicacions de veu, i té una capacitat molt baixa a l’hora de transmetre
dades. La tercera generació de mòbils, també coneguda com a UMTS, neix de
les necessitats d’usar un mateix mòbil a qualsevol part del món i de connectar-se
a Internet des del telèfon mòbil.

UMTS (universal mobile telecommunications system o sistema de
telecomunicacions mòbils universals) és la tecnologia usada pels dispositius
mòbils de tercera generació, per això també es coneguda com a 3G.

Presenta moltes diferències respecte a les generacions anteriors, ja que es va
dissenyar per a la transmissió de dades i per a crear una tecnologia estàndard que
s’utilitzés arreu del món, mentre que en les anteriors l’objectiu era la transmissió
de veu i s’usaven bandes diferents en zones diferents del món.

La seva implantació provoca l’ús dels dispositius mòbils per a accedir a Internet i
fa que cada cop sigui més difícil distingir entre la xarxa mòbil i la fixa, ja que l’ús
que se’n fa és similar.

L’aparició de la tecnologia UMTS provoca un salt qualitatiu en la comunicació
mòbil. Podeu veure representada aquesta millora en les característiques següents:

• serveis multimèdia

• connexions múltiples, simultànies i flexibles

• itinerància mundial

• modalitat terrestre i per satèl·lit

• commutació per circuits i paquets

• qualitat de servei variable

• ús eficient de l’espectre de banda

• Internet al mòbil

• videotrucada

Arquitectura

Com en totes les xarxes, en les xarxes mòbils es poden diferenciar dues parts: la
xarxa d’accés i la xarxa troncal. La xarxa mòbil també es coneix com a PLMN
(public land mobile network o xarxa pública terrestre mòbil).

Els telèfons tribanda
permetien l’ús del mòbil en
tres bandes de freqüència
diferent, per tant eren els
únics que es podien usar en
diferents continents.

En el darrer trimestre, el
31% de les connexions a
Internet a Espanya s’han fet
mitjançant la tecnologia 3G
o 3’5G (consulta feta el
març del 2012; font: Institut
Nacional d’Estadística)
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3GPP

És un organisme que treballa en
la normalització, juntament amb

la UIT, per desenvolupar una
tercera (i futures) generació de
tecnologies sense fils, i es basa

en la tecnologia GSM. El grup és
responsable de l’estàndard

UMTS, com també HSDPA,
HSUPA, HSPA + i LTE.

Aquestes xarxes estan formades per una sèrie d’elements i són idèntiques per als
telèfons de segona generació i per als de tercera generació. Per exemple, la xarxa
d’accés està formada per:

• Telèfons mòbils dels usuaris.

• Les estacions base (les antenes que hi ha a diferents terrats d’alguns edificis).

• Els controladors de les estacions base.

La diferència de l’ús d’aquesta xarxa per part de l’UMTS respecte a les
generacions anteriors és com transmeten la informació entre el dispositiu
mòbil i les estacions base.

Els telèfons de segona generació tenen un sistema d’accés múltiple per divisió
de temps, també conegut com a TDMA (time division multiple access o accés
múltiple per divisió de temps). Això significa que a cada usuari se li assigna un
interval temporal (slot) en què hi ha una transmissió de veu cap a l’estació base, i
aquesta la processar per formar un únic corrent d’informació.

En canvi, la tecnologia UMTS és un sistema d’accés múltiple per divisió de codi de
banda ampla, també conegut com a W-CDMA (wideband-code division multiple
access). Aquest accés és més complex i el que fa és transmetre tota la informació
dels usuaris (la que envien des del telèfon mòbil) barrejada en un mateix canal
cap a les estacions base. Aquestes són les que són capaces de reconèixer dins
d’aquesta informació barrejada quina pertany a cada usuari.

Usar aquest tipus d’accés fa que la tecnologia UMTS sigui una tecnologia amb
alta capacitat i flexible. L’alta capacitat li ve donada per la banda de freqüència
en què treballa, ja que és banda ampla, concretament usa la freqüència 5 MHz, que
permet assolir una taxa de transferència de 2 Mbps. La flexibilitat li ve donada
per la manera de transmetre la informació barrejada en un mateix canal, ja que
segons les necessitats de l’usuari la seva informació ocuparà més d’aquest canal
compartit que d’altres usuaris, per tant obtindrà velocitats millors.

2.3.3 HSDPA

L’objectiu de la millora contínua en les tecnologies d’accés a la xarxa des de
dispositius mòbils és aproximar-les a les prestacions que tenen les xarxes d’accés
amb fil. De fet, en la tecnologia HSPA (high speed packet access o accés de paquet
d’alta velocitat) s’aconsegueixen aproximar, o pràcticament igualar, les caracte-
rístiques de les xarxes DSL. Aquesta tecnologia té dues versions: HSUPA(high
speed upload packet access o accés de paquet d’alta velocitat en pujada), que
permet taxes de transferència de pujada de 5,8 Mbps, també anomenada 3,75G;
i la HSDPA, que permet assolir taxes de transferència en baixada de 14 Mbps.
Primer va sorgir la versió de baixada, es van fer proves l’any 2005 i al final del
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2006 se’n va començar a comercialitzar l’ús. En la de pujada es van iniciar les
primeres proves comercials al principi de l’any 2007.

La tecnologia HSDPA (high speed downlink packet access o accés de
paquet d’alta velocitat en baixada) també és coneguda com a 3.5G. El seu
objectiu principal és augmentar el rendiment de l’UMTS, centrat a assolir
amplades de banda superiors en baixada, en les millors situacions de fins a
14 Mbps.

L’objectiu d’aquesta tecnologia és aconseguir una alta taxa de transferència en el
canal de baixada entre la xarxa i el terminal de l’usuari. Per fer-ho parteix de la
tecnologia anterior UMTS, millorant l’eficiència espectral respecte al WCDMA.

L’augment de rendiment s’obté afegint una sèrie de millores a l’UMTS. Vegeu-les:

• Un nou canal de transport. Per a obtenir l’augment d’amplada de banda
s’afegeix un nou canal de transport que s’anomena HS-DSCH (high speed
downlink shared channel o canal compartit de baixada d’alta velocitat), la
qual cosa permet que tots els usuaris puguin compartir aquest canal.

• Planificació ràpida (fast scheduling). Permet gestionar de manera òptima i
ràpida la transmissió entre la xarxa i el terminal, ja que es coneix la qualitat
de l’enllaç entre la xarxa i el terminal de l’usuari, la qual cosa fa que es
pugui adaptar la taxa de transferència a la qualitat d’aquest enllaç i permet
aprofitar al màxim la capacitat d’aquest canal i reduir els temps de l’UMTS.

• Modulació millorada. S’usa una nova modulació que és l’AMC (adap-
tative modulation and coding o modulació i codificació adaptativa), i
proporciona amplades de banda millors als usuaris, concretament als que
tenen el canal de comunicació en condicions més favorables. Aquesta
modulació es fa amb QAM (quadrature amplitude modulation o modulació
d’amplitud de quadratura), que és una modulació que canvia l’amplitud
dels dos senyals portadors, desfasant-los entre ells 90º, per a representar el
senyal de dades que volem transmetre. Aquesta modulació té un ordre que,
com més gran és, més informació implica que es pot transmetre però menys
fiable (més probabilitats d’error). Normalment, en aquesta tecnologia s’usa
la QAM16 o la QAM64.

• Retransmissió davant d’error. S’incorporen nous mecanismes que millo-
ren el temps de latència de l’UMTS. Ja que aquests mecanismes milloren i
són més eficients en tractar els errors, en disminuir el temps que es perd quan
es retransmeten dades quan hi ha error. Es preveuen uns temps de latència
inferiors a 100 ms. El mecanisme usat és el HARQ (hybrid automatic
repeat-request o sol·licitud de repetició automàtica híbrida), que consiteix a
afegir amb les dades a transmetre la informació per a tractar els errors (bits
de redundància) i així s’evita la retransmissió. Aquesta tècnica és coneguda
com a correcció dels errors per endavant (forward error correction). Si

QAM16 / QAM64

La QAM (quadrature amplitude
modulation o modulació
d’amplitud de quadratura) és un
esquema de modulació
(analògica i digital). Transmet
dos senyals modificant
(modulant) les amplituds de les
dues ones portadores.

La latència és la suma de
retards temporals dins d’una
xarxa.
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el terminal detecta error, perquè no obté els mateixos bits de redundància,
es demana la retransmissió però no es descarta el paquet rebut, ja que
s’emmgatzema per a poder corregir possibles errors del paquet que s’ha
retransmès.

Totes aquestes millores fan que aquesta tecnologia sigui adequada per a aplicaci-
ons en temps real, com poden ser videoconferències, la televisió en directe i jocs
en xarxa. Vegeu en la figura 2.18 com evolucionen els diferents usos (centrats
en la relació d’ells com a dispositius d’una xarxa d’ordinadors) dels dispositius
mòbils a mesura que s’augmenta l’eficiència espectral.

Figura 2.18. Evolució d’usos de dispositius mòbils respecte a l’augment de l’eficiència espectral i
l’amplada de banda

Millores i futur

El projecte 3GGP ha estat treballant per a millorar la tecnologia d’accés mòbil i
ha presentat alguns projectes que han millorat l’HSPA. Concretament van treure
al mercat les tecnologies següents:

• HSPA +. Una evolució d’HSPA en què s’afegeix l’ús d’antenes MIMO
(entrada múltiple / sortida múltiple) i la modulació 16QAM (enllaç de
penjada) / 64QAM (enllaç de baixada). En conseqüència HSPA + permet
velocitats de pujada de 11 Mbps i velocitats de descàrrega de 42 Mbps.

• DC HSPA (mòbil dual o de doble suport). Especifica l’agregació de
suport per a augmentar l’eficiència de l’espectre i balanceig de càrrega. Pot
suportar taxes de transferència de 42 Mbps.

I la nova tecnologia, que tindrà un ús globalitzat en els propers anys, és 4G o
LTE (long term evolution o evolució a llarg termini), que tracta d’adequar la
tecnologia d’accés mòbil a les aplicacions que s’usen actualment en aquests, com
la televisió mòbil i els jocs en línia multimèdia. Per això es treballa en aquesta nova
tecnologia que usa el protocol IP, treballant en commutació per paquets i usant
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VoIP(voice over Internet protocol o veu sobre el protocol IP). Aquesta tecnologia
permet una taxa de transferència en penjada d’uns 75 Mbps i de baixada d’uns
300 Mbps. Aquesta nova tecnologia en lloc d’estar centrada en l’operador estarà
centrada en els serveis.

De totes maneres també s’està treballant, fent estudis, sobre una nova tecnologia
anomenada 5G, gràcies als treballs que es duen a terme en l’estàndard IEEE
802.xx (xarxes sense fils mòbils). Aquesta tecnologia està centrada en l’usuari en
què els terminals tindran radis definits per programari i l’esquema de modulació,
tindràn accés a diferents tecnologies sense fils a la vegada i el terminal ha de poder
combinar diferents fluxos de diferents tecnologies.

Vegeu en la taula 2.13 com han evolucionat les prestacions dels accessos a la xarxa
per mòbil, aproximant-se a les prestacions de l’accés fix a la xarxa.

Taula 2.13. Evolució de prestacions de l’accés mòbil a Internet

Tecnologia Any d’aparició Amplada de banda
canal baixada

Amplada de banda
canal de pujada

GSM 1988 9,6 kbps 9,6 kbps

GPRS 1997 80 kbps 20 kbps

EDGE 2006 474 kbps 474 kbps

Evolved EDGE 2007 1,9 Mbps 947 kpbs

UMTS 1999 2 Mbps 384 Kbps

HSDPA 2006 14,4 Mbps 384 Kbps

HSUPA 2007 14,4 Mbps 5,76 Mbps

HSPA+ 2009 42 Mbps 11,5 Mbps

LTE 2010 326 Mbps 86 Mbps


