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1- El dispositiu que pot separar dominis de col·lisió s'anomena:
SWITCH (COMMUTADOR)
2- El dispositiu que pot separar dominis de difusió s'anomena:
ROUTER (ENCAMINADOR)
3- Indica a quin nivell o capa del model OSI treballen un HUB, un SWITCH i un ROUTER
HUB → Nivell Físic
SWITCH → Nivell Enllaç
ROUTER → Nivell de Xarxa
4- Exemples de dispositius finals, dispositius intermedis i mitjans físic d'una xarxa:
Dispositius finals: Portàtil, Impressora, Mòbil, Telèfon VoIP, Tauleta
Dispositius intermedis: SWITCH, ROUTER, HUB, Access Point, Firewalls
Mitjans físics: Cables UTP, Coaxial, Fibra òptica i ones electromagnètiques (comunicacions wireless)
5- Tipus d'adreces segons el nivell (o capa) de la xarxa:
Port TCP → Adreces de nivell (o capa) de transport del model OSI i de la família de protocols TCP/IP
Port UDP → Adreces de nivell (o capa) de transport del model OSI i de la família de protocols TCP/IP
Adreça IP → Adreces de nivell (o capa) de xarxa del model OSI o capa d'Internet de la família de protocols
TCP/IP.
Adreça MAC → Adreça de nivell (o capa) d'enllaç de dades del model OSI o capa d'accés a xarxa de la
família de protocols TCP/IP
6- Protocols TCP/IP en funció de la capa:
Aplicació → HTTP, SMTP, FTP, SSH, Telnet, DHCP, DNS, SMTP, POP3, SMB, NFS, LDAP, CUPS
Transport → TCP, UDP
Xarxa → IP, OSPF, EIGRP, RIP
Altres:
ICMP → Protocol de suport. No és de transport però treballa sobre IP
Ethernet, Wireless (IEEE802.11) → Capa d'accés a dades. No definida dins de TCP/IP. Nivell
d'enllaç + nivell físic
ARP → Protocol de suport. No és de xarxa però treballa sobre Ethernet o Wireless.
7- Indica el nom de la taula que utilitza un switch per saber l'adreça MAC dels ordinadors connectats
als seus ports ethernet
Taula MAC
8- Indica el nom de la taula que utilitza un ordinador per trobar l'adreça MAC d'un altre ordinador a
partir de la seva adreça IP
Taula ARP
9- Indica el nom de la taula que utilitza un router per determinar quin és el següent router al qual s'ha
d'enviar un paquet IP rebut:
Taula d'encaminament
10- Noms del diferents PDU en funció de la capa
Aplicació → Normalment s'anomenen missatges (missatges HTTP, missatges DHCP…...
Transport - TCP → Segments TCP
Transport - UDP → Datagrames UDP
Internet → Paquets IP
Accés a dades → Trama Ethernet o IEEE802.3, trama IEEE802.11(wireless), etc.
ICMP i ARP (protocols de suport) → Missatges
Codi: EC-FT-GEN-000-O20-401
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11- Encapsulament de protocols

12- Memòria del router i la seva utilitat:

NOTA: Recordeu que en router la memòria Flash es troba dins d'una targeta Compact Flash que es pot
extreure i que NVRAM és RAM No Volàtil i per tant les seves dades no es perden si apagueu el dispositiu.
13- Interfícies del router i la seva utilitat:

Consola: Connexió a 9600 bps amb connector RJ45 a DB9 de color blau i convertidor de DB9 a USB. No
utilitza IP.
FE0/0 I FE0/1 → Fast Ethernet amb cable UTP i RJ45. Sí utilitza IP. Connexions telnet o ssh.
AUX → Connexió remota via MODE
SLOT1 i SLOT2 → Inserció de targetes serial per connectar amb un altre router o un DCE. Se connecta a
cables serial. Sí utilitza IP.
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14- Capçalera paquet IP:

Camps:
a) Protocol → Indica el protocol encapsulat dins de la part de dades del paquet IP. El valor 1 indica ICMP, el
valor 6 indica TCP i el valor 17 indica UDP
b) Adreça IP origen i destinació → Adreça IP de l'equip emissor (origen) del paquet i de l'equip
receptor(destinació) del paquet.
c) Temps de durada o TTL → Temps de vida del paquet. Cada cop que passa per un router disminueix en 1
el seu valor. Si arriba a 0 es descarta el paquet i el router envia un missatge ICMP de temps de vida superat
per avisar a l'equip emissor.
d) Per reordenar un paquet fragmentat s'utilitzen els valors dins dels camps Identificació, Desplaçament de
fragment i Assenyaladors. Dins d'assenyaladors també es pot indicar si un paquet es pot fragmentar o no.
e) Versió, indica la versió del protocol
f) Checskum → Codi de verificació per assegurar-se que no s'ha produït cap error durant l'enviament i un o
més bits de la capçalera han estat modificats.
g) Serveis diferenciats (DS): Indicació de la prioritat del paquet. Un paquet amb més prioritat serà processat
abans pel Router fins i tot si ha arribat més tard que un altre que ja està a la cua.
15- Característiques d'IP:
a) No estableix una connexió prèvia abans d'enviar un paquet. Si hi ha connexió prèvia, això s'estableix a
nivell de transport o aplicació. L'emissor no sap si el receptor està present, si el paquet s'ha rebut i ho ha
pogut llegir. El receptor no sap que ha d'arribar-li un paquet.
b) Lliurament de paquets no garantida (servei mínim). Si un paquet es perd no es feina del protocol IP
controlar la seva pèrdua i demanar el seu reenviament. En tot cas, protocols auxiliar o de nivell superior
poden fer aquesta feina.
c) Baixa sobrecarrega i per tant els paquets es processen més ràpidament i cal menys potència de càlcul
d) Independent del mitjà físic perquè els paquets viatgen encapsulats dins de les trames de nivell d'accés a
dades (ethernet, wireless, FO, etc....)
16- Problemes d'IPv4 i solucions
a) Problemes:
• Esgotament de les adreces IP
• Mida de les taules d'encaminament dels routers. Consumeixen molta memòria i temps de CPU
• No connectivitat completa. No tots els equip poden tenir IP pública.
b) Solucions temporals:
NAT
c) Solucions permanents: IPv6
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17- Avantatges IPv6 vs IPv4
• Espai d'adreces més gran. Passem de 1032 a 10128 adreces IP
• Reducció de la capçalera del paquet → Menor consumeixen de memòria i temps de CPU dels
routers
• Connectivitat completa. Tots els equip poden tenir IP pública, si així ho volem.
• NAT no és necessària.
b) Solucions:
• Temporals: NAT
• Permanents: IPv6
18- Capçalera IPv6

Camps:
a) Versió: Indicador de la versió del paquet
b) Classe de trànsit → Equivalent al camp de serveis diferenciats IPv4, o sigui, per assignar prioritats als
paquets
c) Etiqueta de flux → Els router utilitzen aquest camp de manera que tots els paquets amb el mateix valor
reben el mateix tractament.
d) Encapçalament següent → Equivalent al camp protocol d'IPv4
e) Límit salts → Equivalent a TTL d'IPV4
f) Longitud de carrega → Mida en bytes de les dades del paquet.
19- Format d'adreces MAC/IPv4/IPv6
a) MAC → 6 números entre 00 i FF separats per 2 punts (en Linux). Exemple: 00:33:AA:FB:6D:1E
b) IPv4 → 4 números entre 0 i 255 separats per 1 punt. Exemple: 80.125.45.67
c) IPv6 → 8 números de 0000 a FFFF separats per 2 punts.
Exemple: 2001:0DB8:0000:0001:1ACF:008B:7AFD:9056
d) IPv6 → Simplificant regla 1 → Fora 0 inicials
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200 → 2001:DB8:0:1111:0:0:0:200
e) IPv6 → Simplificant regla 2 → Ometre segments amb 0
2001:0DB8:0000:1111:0000:0000:0000:0200 → 2001:DB8:0:1111::200
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20- Indica la quantitat de dominis de difusió que hi ha a la següent xarxa:

Hi ha 2 dominis de difusió. Els routers permeten crear dominis de difusió diferents i estan per defecte
configurats per crear un domini de difusió diferent per cada xarxa a la qual estan connectats.
21- Indica la quantitat de dominis de col·lisió que hi ha a la xarxa de la pregunta anterior:
Hi ha 5 dominis de col·lisió. Els switch permeten crear dominis de col·lisió diferents per cada port a on hi ha
un equip connectat. En canvi, els HUBS només permeten crear un únic domini de col·lisió amb tots equips
connectats a qualsevol dels seus ports.
22- Quants domini de col·lisió crearem si unim 10 ordinadors per mitjà d'un HUB?
1 únic domini de col·lisió.
23- Quants domini de col·lisió crearem si unim 10 ordinadors per mitjà d'un SWITCH?
10 dominis de col·lisió.
24- Encapsulament:
Un missatge ARP s'encapsula dins d'una trama ethernet (o wireless)
Un missatge ICMP s'encapsula dins d'un paquet IP
Un paquet IP s'encapsula dins d'una trama ethernet (o wireless)
Un datagrama UDP s'encapsula dins dins d'un paquet IP
Un segment TCP s'encapsula dins dins d'un paquet IP
Un missatge HTTP, FTP, Telnet, IMAP, SMTP, POP3,etc.. s'encapsula dins d'un segment TCP
Un missatge DHCP,VoIP, TFTP, IPTV, etc s'encapsula normalment dins d'un datagrama UDP
Un missatge DNS d entre client i servidor, s'encapsula dins d'un datagrama UDP però entre servidors es fa
via TCP.
25- Motius per treballar utilitzant subdivisió en subxarxes amb IPv4
1- Disminució del trànsit de paquets i per tant dels paquets a processar. Conseqüència:
a) Disminueix els paquets a processar per commutadors, encaminadors, i altres equips
b) Incrementa amplada banda disponible => Increment de la velocitat de la xarxa
c) Incrementa rendiment dels equips
d) Disminueix congestió (colls d'ampolla).
2- Control de trànsit entre subxarxes i per tant, es pot millorar la seguretat i es pot encaminar més
eficientment.
3- Permet la jerarquització de les xarxes, i per tant encaminar més eficientment 4- Millora l'escalabilitat i el
control de com augmenta la mida de la xarxa (físicament i en equipament) 5- Millora l'organització (divisió
entre departaments, o per edificis, o per pisos,per serveis que s'ofereixen, per equips als quals es pot
accedir......)
6- Facilita l'administració de la xarxa (assignació d'IP, evitar duplicacions, incrementar o disminuir fàcilment
la mida,jerarquització ...)
7- Facilita la resolució de problemes
8- Conservació d'IPs que és un recurs escàs
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26- Motius per treballar utilitzant subdivisió en subxarxes amb IPv4
1- Els mateixos que per IPv4 amb l'excepció de la conservació de les IPs que per IPv6 no és un problema.
27- Si es supera el timeout d'una aplicació client en estat SYN_SENT llavors, l'aplicació passa a
estat:
CLOSED
28- Una aplicació en estat ESTABLISHED que enviï un segment TCP amb el flag FIN a 1 passarà a
l'estat:
FIN_WAIT_1
29- Una aplicació en estat CLOSED que enviï un segment TCP amb el flag SYN a 1 passarà a l'estat:
SYN_SENT
30- Una aplicació en estat SYN_SENT que rebi un segment TCP amb els flags SYN i ACK a 1 i enviï
un segment TCP amb el flag ACK a 1 passarà a l'estat:
ESTABLISHED
31- Un servidor en estat ESTABLISHED que enviï un segment TCP que rebi un segment TCP amb els
flag FIN a 1 i enviï un segment TCP amb el flag ACK a 1 passarà a l'estat:
CLOSE_WAIT
33- Funcions i característiques de TCP
a) Permet que múltiples aplicacions i serveis d'un equip es comuniquin amb altres amb altres aplicacions i
serveis d'un equip remot per mitjà de la xarxa. Això ho fa assignant ports a cada aplicació i servei que
s'executa dins d'un equip. Els ports identifiquen l'aplicació o servei. El flux de dades rebudes per un equip es
poden fer arribar a l'aplicació o servei que ha d'utilitzar-les gràcies al número de port. El flux de dades de
sortida d'una aplicació o servei origen s'identifiquen gràcies al número de port.
b) Segmentació i multiplexació de dades. Si un segment és molt gran com per ser enviat en un únic
paquet o trama, es pot dividir (segmentar) en blocs de mida apropiada. La multiplexació dels fluxos de
dades permet a múltiples aplicacions poder utilitzar la xarxa al mateix temps. La capçalera TCP té la
informació necessària per fer la segmentació i multiplexació de les dades i reagrupar-les en la destinació.
c) El protocol proporciona confiança perquè garanteix que totes les dades arribin a la seva destinació. Això
vol dir que:
* Numera i controla els segments enviats d'una aplicació a un equip remot
* Fa un comprovació (reconeixement) dels segments rebuts per l'equip remot
* Es retransmeten els segments enviats si passa un temps i no s'han reconegut com a rebuts
* Per donar confiança la capçalera necessita més camps i això fa el seu tractament i processament
sigui més complexe i requereixi més temps que si el protocol no donés confiança.
d) Establiment de connexió (o sessió): TCP està orientat a la connexió i per tant, abans d'enviar dades es
segueixen una sèrie de passos per establir una connexió entre un procés de l'equip remot i de l'equip local.
Això assegura que abans d'enviar dades, els 2 processos estiguin preparats per enviar i rebre dades entre
ells de manera adequada.
e) Lliurament ordenat: El protocol TCP permet reorganitzar les dades rebudes que segurament han estat
segmentades i enviades per diferents rutes de manera que arriben desordenades. El protocol TCP per tant
pot recollir-les totes i ordenar-les abans de reenviar-les al protocol de nivell d'aplicació que les utilitzarà. El
lliurament ordenat també proporciona confiança.
f) Control de flux: Permet que la velocitat a la qual es van enviant i rebent dades entre processos sigui
l'adequada per no sobrecarregar un dels processos i per tant perdre dades que s'haurien de reenviar.
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34- Capçalera TCP:

a) Port origen i destinació → Número que identifica l'aplicació origen i destinació del flux de dades.
b) Número de seqüència → Permet la reorganització i reordenació del segments rebuts. També s'utilitza
juntament amb el número de justificant de recepció per garantir que cada segment arribi a la seva
destinació.
c) Número de justificant de recepció → Permet controlar quines dades han estat rebudes per la destinació i
també quin és el següent byte esperant per l'aplicació destinació. S'utilitza per proporcionar confiança, és a
dir, garantir que cada segment arribi a la seva destinació.
d) Bits de control o Flags → Dins d'aquest camp trobem els bits SYN, FIN i ACK necessaris per l'establiment
i tancament de connexió.
e) Checksum → Codi de verificació per assegurar-se que no s'ha produït cap error durant l'enviament i un o
més bits de la capçalera han estat modificats.
f) Finestra → Utilitzat per proporcionar control de flux entre 2 processos que s'envien dades.
g) Longitud de la capçalera → Número de bytes de la capçalera només. Gairebé sempre val 20 o 32.
35- Establiment de connexió per mitjà de Flags de TCP. Protocol de 3 vies.
1r pas) El procés que inicia connexió
(generalment una aplicació client) envia un
segment TCP amb el flag SYN a 1 a un altre
procés (generalment un servidor) que s'executa
habitualment en un altre equip (equip remot)
2n pas) L'equip remot rep el SYN i envia a
l'equip que ha iniciat la connexió un segment
TCP amb els flags SYN i ACK a 1.
3r pas) L'equip que ha iniciat la connexió rep un
SYN i un ACK i envia un ACK a l'equip remot.
Després de seguir aquest passos, s'ha establer
la connexió. El flux de dades pot començar.
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36- Tancament o finalització d'una connexió per mitjà de Flags de TCP.
1r pas) El procés que tanca la connexió (generalment
una aplicació client) envia un segment TCP amb el
flag FIN a 1 a un altre procés (generalment un
servidor) que s'executa habitualment en un altre
equip (equip remot)
2n pas) L'equip remot rep el FIN i envia a l'equip que
ha iniciat el tancament de la connexió un segment
TCP amb el flag ACK a 1 que es rebut per l'altre
equip.
3r pas) L'equip remot envia a l'equip que ha iniciat el
tancament de la connexió un segment TCP amb el
flag FIN a 1 que es rebut per l'altre equip.
4t pas) L'equip que ha iniciat la connexió rep un ACK i
un FIN i envia un ACK a l'equip remot.
Després de seguir aquest passos, s'haurà tancat la
connexió.
37- Concepte de socket
Una combinació d'adreça IP i port separats per 2 punts. Per exemple 192.168.1.50:80
38- Funcions i característiques d'UDP
a) Permet que múltiples aplicacions i serveis d'un equip es comuniquin amb altres amb altres aplicacions i
serveis d'un equip remot per mitjà de la xarxa. Això ho fa assignant ports a cada aplicació i servei que
s'executa dins d'un equip. Els ports identifiquen l'aplicació o servei. El flux de dades rebudes per un equip es
poden fer arribar a l'aplicació o servei que ha d'utilitzar-les gràcies al número de port. El flux de dades de
sortida d'una aplicació o servei origen s'identifiquen gràcies al número de port.
b) Segmentació i multiplexació de dades. Si un segment és molt gran com per ser enviat en un únic
paquet o trama, es pot dividir (segmentar) en blocs de mida apropiada. La multiplexació dels fluxos de
dades permet a múltiples aplicacions poder utilitzar la xarxa al mateix temps. La capçalera TCP té la
informació necessària per fer la segmentació i multiplexació de les dades i reagrupar-les en la destinació.
c) El protocol NO proporciona confiança perquè no garanteix que totes les dades arribin a la seva
destinació. Això implica que la capçalera necessita menys camps i això fa el seu tractament i processament
sigui més senzill i requereixi menys temps que si el protocol donés confiança. Això s'haurà de fer a nivell o
capa d'aplicació.
d) NO hi ha un establiment de connexió (o sessió): UDP no està orientat a la connexió i per tant una
aplicació pot començar a enviar dades sense tenir la seguretat que a l'altra banda hi ha una aplicació o
servei preparat per rebre-les i respondre. Això s'haurà de fer a nivell o capa d'aplicació.
e) Lliurament NO ordenat: Això s'haurà de fer a nivell o capa d'aplicació.
f) No hi ha Control de flux: Això s'haurà de fer a nivell o capa d'aplicació.
g) Protocol de baixa sobrecarrega desitjable per alguns protocols de nivell d'aplicació com per exemple
VoIP, streaming. També hi ha serveis com DHCP, DNS o TFTP que utilitzen UDP normalment perquè
s'adapten millor a les seves característiques de funcionament.
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39- Capçalera UDP:

a) Port origen i destinació → Número que identifica l'aplicació origen i destinació del flux de dades.
b) Cheshunt → Codi de verificació per assegurar-se que no s'ha produït cap error durant l'enviament i un o
més bits de la capçalera han estat modificats.
c) Longitud → Número de bytes del datagrama (capçalera més dades)
40- Port típics del serveis més coneguts:
21/tcp → FTP
22/tcp → SSH
25/tcp → SMTP
53/udp → DNS
68/udp → Client UDP
69/udp → tftp
110/tcp → POP3
123/tcp → NTP
389/tcp –> LDAP
443/tcp → HTTPS
631/tcp → CUPS

23/tcp → Telnet
67/udp → servidor DHCP
80/tcp → HTTP
143/tcp → IMAP
445/tcp → SAMBA

41- Divisió del ports:
0-1023 → Ports ben coneguts → Ports reservats i controlats per l'IANA pels serveis més àmpliament utilitzat
com web, correu, DNS,etc. Pràcticament no canvien.
1024-49151 No estan assignats com els ben coneguts, però es poden registrar per ser utilitzats només per
un protocol i els programes que ho implementen i així prevenir duplicacions. Una empresa pot demanar
registrar un port a l'IANA i un cop registrat, altres empreses haurien de respectar aquest port i utilitzar altres
ports pels seus protocols i aplicacions.
49152-65535 → Dinàmics => Assignats als programes clients d'un equip, utilitzat pel programa client mentre
s'executa i després són alliberats per ser utilitzats per altres programes clients quan el programa finalitza la
seva execució.
42- Màscares de xarxa en format decimal i en format de prefix
255
254
252
248

→ 8 bits a 1
→ 7 bits a 1
→ 6 bits a 1
→ 5 bits a 1

Exemples
255.255.255.0 → /24
255.240.0.0 → /12
255.255.255.224 → /27

240 →
224 →
192 →
128 →

4
3
2
1

bits a 1
bits a 1
bits a 1
bits a 1

/21 → 11111111.11111111.11111000.00000000 → 255.255.248.0
/30 → 11111111.11111111.11111111.11111100 → 255.255.255.252
/7 → 11111110.00000000.00000000.00000000 → 2554.0.0.0
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43- Indica quines són les adreces MAC i IP de difusió (broadcast):
a) L'adreça MAC de difusió per Ethernet i IEEE820.11 (wireless) és FF:FF:FF:FF:FF:FF
b) L'adreça IP de difusió limitada és 255.255.255.2555.
c) L'adreça IP de difusió dirigida surt del càlcul de l'adreça IP i la màscara. Un paquet amb una adreça de
difusió dirigida per defecte no serà processat i encaminat cap una xarxa per un router, però es pot configurar
el router perquè sí que ho faci.
44- Adreces unicast (unidifusió), broadcast (difusió) i multicast (multidifusió) IPv4
a) Una adreça unicast o unidfusió, identifica a un únic equip dins d'una xarxa. Dos ordinadors no poden tenir
la mateixa IP d'unicast o unidifusió. Es complementa amb la màscara de xarxa.
b) Una adreça de broadcast o difusió s'utilitza per enviar un paquet a tots els ordinadors d'una xarxa. Tots
els ordinadors han de recollir el paquet am independència de la seva IP d'unicast.
c) Una adreça IP de multicast o multidifusió pot ser compartida per 2 o més ordinadors d'una xarxa. Un
paquet enviat a l'adreça de multidifusió serà recollit per tots els ordinadors que comparteixen la mateixa IP
de multicast. Les adreces IP de multicast van del 224.0.0.0 a 239.255.255.255.
45- Adreces IP especials
a) 127.0.0.0 a 127.255.255.255 → Assignades a localhost
b) 10.0.0.0/8 ==> 10.0.0.0 a 10.255.255.255 → IP privades
c) 192.168.0.0/16 => 192.168.0.0 a 192.168.255.255 → IP Privades
d) 172.16.0.0/12 => 172.16.0.0 a 172.31.255.255 → IP privades
e) 169.254.0.0/16 => 160.254.0.0 a 169.254.255.255 => Adreces Link Local → Generalment un equip té
aquest IP quan no pot aconseguir una IP del seu servidor DHCP. Només vàlides dins del domini de difusió
de l'equip. Els routers no encaminen aquestes IP.
46- Càlculs bàsics amb IPs i màscares:
Exemple 1:
a) IP=192.168.1.34
b) Màscara=255.255.255.240
c) IP de subxarxa?, IP per equips de la mateixa subxarxa?, IP de broadcast?. Té connectivitat amb
192.168.1.67? Pot tenir un equip l'adreça 192.168.1.47?
d) Solució:
192 . 168 . 1 . 34 → 11000000 . 10101000 . 00000001 . 00100010
255 . 255 . 255. 240 → 11111111 . 11111111 . 11111111 . 11110000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Subxarxa -->
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00100000 → 192.168.1.32
IP's per equips →
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00100001 → 192.168.1.33
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00101110 → 192.168.1.46
IP de broadcast →
11000000 . 10101000 . 00000001 . 00101111 → 192.168.1.47
No té connectivitat perquè no està dins del marge de 192.168.1.33 a 192.168.1.46
Un equip no pot tenir l'adreça 192.168.1.47 perquè és de broadcast
Exemple 2 (senzill) → Només per màscara 255.0.0.0, 255.255.0.0 o 255.255.255.0
a) IP=192.168.1.34
b) Màscara=255.255.255.0
c) IP de subxarxa?, IP per equips de la mateixa subxarxa?, IP de broadcast?.
d) Solució:
192 . 168 .
1 . 34
255 . 255 . 255 . 0
------------------------------------------------------Subxarxa →
192 . 168 .
1 . 0 (255 es com multiplicar per 1 i 0 és com multiplicar por 0)
Broadcast →
192 . 168 .
1 . 255
IP's dels equips → 192.168.1.1 a 192.168.1.254
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47- Indica el nom del mètode de càlcul de subxarxes que permet trobar subxarxes de mida variable
fent que treballin amb una màscara diferent i el del mètode de càlcul quan la mida es constant:
a) Mida constant → Mètode convencional o tradicional
b) Mida variable → VLSM (Variable Length Subnet Mask)
48- Funcions i característiques d'Ethernet
a) Implementa la capa física i la capa d'enllaç de dades del model OSI. Dins de TCP/IP no està definit i es
coneix com un protocol o norma d'accés a la xarxa que és la capa que està per sota de la capa d'internetb) Com a norma de capa física defineix les característiques del mitjans físics (coure UTP, coure coaxial o
fibra òptica), velocitats de treball (10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gps..), tipus de connectors (RJ45,DB9..),
característiques de les senyals elèctriques o distàncies màximes en metres o kilòmetres.
c) Com a norma de capa d'enllaç de dades, defineix el format de la trama, el significat de cada camp i el
mètode de control d'accés al mitjà físic. També defineix les topologies de la xarxa (estrella, anell,etc..)
d) Ethernet avui dia està definit per l'IEEE amb la norma IEE802.3 i IEE802.2
e) Ethernet està dividit en 2 subcapes: LLC i MAC
f) La subcapa LLC controla les comunicacions amb la subcapa MAC i la capa superior (per exemple, la capa
Internet de TCP/IP). Per exemple agafa un paquet i ho empaqueta dins d'una trama ethernet o fa l'operació
contrària. La subcapa LLC és software bàsicament associat al driver de la targeta de xarxa.
g) La subcapa MAC es sobretot hardware i més concretament el hardware de la targeta de xarxa.
Converteix la trama ethernet en senyals elèctrics i els envia pel mitjà físic (i pot fer el procés contrari). També
controla l'accés al mitjà físic, és a dir, comprova si està disponible abans d'enviar una trama i si no ho està
espera fins que el mitjà estigui lliure (mètode CSMA/CD). Aquest procés pot produir col·lisions si es detecta
que el mitjà està lliure i no ho està. En cas de col·lisió CSMA/CD té un procediment per resoldre el
problema. Els HUBS no poden evitar les col·lisions però els SWITCH poden evitar les col·lisions.
49- Trama Ethernet II

a) Preàmbul + Delimitador d'inici de trama → Necessari per sincronitzar els equips transmissors i receptors.
Serveixen per indicar al receptor que es prepari per rebre dades i per sincronitzar velocitats.
b) Adreça MAC origen i destinació → Adreces MAC de l'equip emissor i receptor de dades. Només per
serveixen per identificar un equip dins del segment de xarxa, o sigui, tota la part de la xarxa darrera del
router. No serveixen per identificar un equip més enllà del router (per això està l'adreça IP).
c) El camp Ethertype o Type identifica el protocol del missatge o paquet que s'ha encapsulat dins del camp
de dades. Generalment serà un paquet IP però també pot ser un missatge ARP o paquets d'altres protocol
com per exemple IPX. El valor 0x800 indica IP i el valor 0x806 indica ARP.
d) Dades → Generalment hi ha encapsulat un paquet IP o un missatge ARP. Aquest camp ha de ser com a
mínim de 46 bytes i com a màxim de 1500 bytes.
e) FCS (Frame Check Sequence) –> Camp per desar el valor CRC calculat amb el bits de tots els camp de
de la trama (excepte FCS) abans d'enviar la trama i que s'utilitza per comprovar que la trama rebuda no té
errors. El valor CRC es recalcularà en la destinació i es comprovarà si és igual al valor rebut. Si no és igual,
vol dir que hi han errors i la trama es descarta. Generalment els errors són produïts per interferències, soroll
elèctric, distorsió i atenuació del senyal quan viatja pel mitjà físic.
La trama Ethernet ha de ser de com a mínim 64 bytes per poder detectar col·lisions. El valor màxim del
camp de dades d'Ethernet és 1500 bytes per raó d'eficiència (maximitzar el número de missatges enviats de
manera exitosa entre emissor i receptor) . El valor màxim anomenat MTU es pot modificar per mitjà d'ordres
del sistema per adaptar-se de la manera més eficient possible al mitjà físic.
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50- Format de l'adreça MAC
a) MAC → 6 números entre 00 i FF separats per : punts en Linux o per - en Windows . Exemple:
00:33:AA:FB:6D:1E (Linux) o 00-33-AA-FB-6D-1E (Windows). A nivell de bit, és una combinació de 48 bits i
es poden formar 248 combinacions diferents.
b) El tres primers números són anomenats OUI (Organitzational Unique Indentifier), i identifiquen el fabricant
del dispositiu de xarxa. El fabricant pot ser de hardware com Cisco o de software com VirtualBox. Són
assignats i controlats per l'IEEE (Institute of Electronic and Electrical Engineers). Aquí hi ha un enllaç per
veure alguns OUI i el seus fabricants.
c) Els altres tres números representen el dispositiu específic i són assignats pel fabricant.
d) Una adreça MAC ha de ser única i no pot existir dos dispositius amb la mateixa MAC.
51- Protocol ARP
a) ARP és un protocol auxiliar. ARP és el protocol que permet actualitzar la taula ARP d'un equip. La taula
ARP permet saber l'adreça MAC d'un equip a partir de la seva MAC. Si no tenim l'adreça MAC associada a
una IP caldrà utilitzar el protocol ARP per actualitzar la taula ARP.
b) Per fer-ho s'envia una trama ethernet a l'adreça MAC de broadcast i tots els equips hauran d'acceptar-la.
Dins del camp de dades de la trama Ethernet s'haurà d'encapsular un missatge ARP de petició de MAC per
una IP determinada. Només l'equip amb l'adreça IP indicada respondrà, enviant un missatge de resposta
amb la seva MAC.
c) Els missatges del protocol ARP s'encapsulen dins de trames ethernet però ARP no és un protocol de capa
de xarxa OSI (o internet de TCP/IP)
52- Missatge ARP
a) SHA → Adreça MAC de l'emissor
b) SPA → Adreça IP de l'emissor
c) THA → Adreça MAC de l'equip target (el preguntat). El
valor serà 00:00:00:00:00:00 quan es fa la pregunta però
serà el valor de la MAC de l'emissor quan es doni la
resposta.
d) TPA –> Adreça IP de l'equip target (el preguntat).
e) Operation Code:
• Igual a 0x01 si és una petició (una pregunta)
• Igual a 0x02 si és una resposta
f) Hardware Type generalment és 0x01 indicant
Ethernet, Protocol Type generalment és 0x04 indicant IP,
HW Address Length és generalment 0x06 per Ethernet i
Protocol Address Lenght és generalment 4 per IPv4
53- Funcions i característiques d'ICMP
a) ICMP és un protocol auxiliar del protocol IP. Això vol dir que amb l'ajut d'aquest protocol es poden afegir
funcionalitats extra que el protocol IP per ell mateix no pot oferir. Per exemple, retornar missatges d'error a
l'emissor d'un paquet quan s'ha produït un problema amb un missatge enviat o comprovar la connectivitat
entre emissor i receptor.
b) Un missatge del protocol ICMP s'encapsula dins d'un paquet IP però NO és un protocol de capa de
transport
c) Ping o traceroute es basen en ICMP. Cada cop que un router descarta un paquet IP perquè el TTL ha
arribat a 0, envia un missatge ICMP per informar d'aquest fet a l'equip emissor del paquet.
d) Informacions que pot proporcionar ICMP a l'emissor d'un paquets són entre altres:
• Missatges de petició i resposta d'eco utilitzats per programes com ping o traceroute.
• Informa a l'emissor que hi ha un destí al qual no es pot arribar i el motiu. Per exemple, perquè no es
pot arribar a l'equip o a la xarxa de destinació, perquè l'equip de destinació és desconegut, etc..
• TTL ha arribat a 0
• Falta algun tipus d'informació (per exemple la màscara)
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54- Missatge ICMP
a) Tipus: Tipus de missatge. Potser per
exemple un 8 per petició d'eco, un 0 per
resposta d'eco o un 11 per temps de vida
superat, o un 3 per destinació inabastable( o
sigui, destinació a la qual no es pot arribar).
b) Codi: Un valor que juntament amb el tipus
identifica el missatge. Per exemple un missatge
de tipus 11 i codi 0 vol dir que el temps de vida
s'ha superat perquè el TTL ha arribat a 0.
c) Una petició d'eco i la seva resposta tenen el
mateix identificador i número de seqüència. això permet associar correctament cada petició a la seva
resposta. Normalment el valor identificador no canvia però el número de seqüència va pujant d'un en un per
cada petició d'eco enviada.
d) Dades: Depenen del tipus i codi del missatge ICMP. Ara per ara només cal saber que si és un petició i
resposta d'eco, les dades enviades per l'emissor han de ser copiades i reenviades pel receptor.
f) Checksum: Per a la detecció d'errors. Utilitza tots els bits del missatge ICMP per fer el càlcul del checksum
e) Valors a recordar:
Tipus 8 Codi 0 → Petició d'eco
Tipus 0 Codi 0 → Resposta a un eco
Tipus 11 Codi 0 → Temps de vida excedit perquè el TTL del paquet ha arribat a 0. El router ha descartat el
paquet.
Tipus 3 Codi 0 → Destinació inabastable perquè forma part d'una xarxa a la qual no es pot arribar.
55- Programa ping
a) L'equip que vol comprovar la connectivitat amb un altre equip crea un missatge ICMP amb el tipus 8 i
codi 0. També crea un identificador i un número de seqüència. També crea el checksum. El missatge ICMP
s'encapsula dins d'un paquet IP.
b) L'equip del qual es vol comprovar la connectivitat verifica el checksum. Si el checksum està correcte,
envia un missatge ICMP de tipus 0 i codi 0. Replica el valor de l'identificador, el número de seqüència i les
dades. També crea un checksum. El missatge ICMP s'encapsula dins d'un paquet IP i es retorna.
c) L'equip que volia comprovar la connectivitat rep la resposta, verifica tipus, codi, identificador, número de
seqüència, checksum, dades i si tot es correcte, queda verificada la connectivitat i es pot calcular el temps
de resposta.
56- Què és una VLAN i un TRUNK port dins d'un SWITCH?
a) Una VLAN és un conjunt de nodes (ordinadors, switch, laptops, impressores...) que formen un únic
domini de difusió.
b) Un Switch de CISCO permet crear VLAN agrupant ports del SWITCH. Tots els equips (nodes) que estan
connectats a ports que formen part d'una mateixa VLAN definida dins del SWTICH formen un domini de
difusió.
c) Es poden agrupar VLANs de SWITCH diferents, que tinguin el mateix número de VLAN, per formar una
VLAN amb més ports.
d) Els SWITCH utilitzen ports definits com a TRUNK port (o port troncal) per unir VLANs de SWTICH físics
diferents.
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57- Trama Ethernet per treballar amb VLAN
El format d'una trama Ethernet quan un equip treballa dins d'una VLAN és diferent al tradicional. Aquesta
figura mostra com es modifica i s'amplia la trama Ethernet quan treballa dins d'una VLAN:

a) El valor TPID = 0x8100 ==> Identificar la trama com a trama de VLAN (o més habitualment anomenada
trama etiquetada IEEE802.1q).
b) PRI (o PCP) → Prioritat de la trama. Valors del 0 al 7. Per exemple una valor de 5 és per VoIP mentre que
per dades típiques el valor per defecte és 1.
c) CFI (o DEI) s'utilitza per marcar trames que poden ser eliminades si hi ha molta congestió.
d) VID (12 bits = 0 a 495) ==> Identificador de VLAN a la qual pertany la trama.
58- Parts d'una entrada de la taula d'encaminament

1a columna) C,S,R/O/D => C Entrada creada per connexió directa a la xarxa. S Entrada creada manualment
i estàticament. R/O/D → Entrada creada per mitjà de protocol d'encaminament dinàmic R (RIP) o O (OSPF)
o D (EIGRP).
2a columna) Xarxa de destinació.
3a columna) Mètrica i distància administrativa
4a columna) IP de l'equip a la qual s'ha d'enviar el paquet perquè arribi a la xarxa de destinació o interfície
pròpia per on treure el paquet per enviar-lo cap a la xarxa de destinació.
59- Mètrica distància administrativa
a) La mètrica és un valor utilitzat per fer un càlcul el cost o dificultat d'arribar a una xarxa/equip de destinació
des del router local i per tant calcular el millor camí (conjunt de routers i connexions) a la xarxa/equip de
destinació si el router troba diversos camins a la mateixa destinació.
b) Si per arribar a una determinada destinació hi ha més d'una ruta en la taula d'encaminament, llavors
s'utilitzarà el camí amb la mètrica més baixa.
c) En general la mètrica es calcula basant-se en salts, o sigui, quants routers hi ha entre la destinació i el
router local (RIP o EIGRP), en la velocitat de les diferents connexions entre el router local i la destinació
(OSPF), en els retards (latència) entre connexions, carrega de la xarxa, etc... També pot ser indicat
manualment.
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60- Distància administrativa
a) La distància administrativa és un valor que indica com és de confiable un protocol d'encaminament.
Quan un router utilitza dos o més protocols dinàmics, i aconsegueix informació per arribar a la mateixa xarxa
a partir dels 2 protocols, actualitzarà la seva taula amb la informació del protocol més confiable i enviarà
aquesta informació als routers propers.
b) El valor de la distància administrativa és més baix com més confiable és el protocol o mètode
d'actualització d'una ruta. Les rutes directes són les més confiables per defecte perquè el seu valor de
distància administrativa és 0. Les rutes estàtiques són les més confiables després de les estàtiques perquè
el seu valor per defecte és 1. El protocol d'encaminament dinàmic RIP té una distància administrativa igual a
120, el protocol OSPF té una distància administrativa igual a 110 i EIGRP en té una igual a 90. Una ruta
associada a una distància administrativa igual a 255 serà ignorada.
61- Utilització de la distància administrativa i la mètrica
1r pas) Aprendre un camí utilitzant el protocol d'encaminament amb la distància administrativa més baixa,
excepte que si és directa o estàtica.
2n pas) Si amb el mateix protocol es troba més d'un camí, llavors amb la mètrica es troba el millor camí
possible.
3r pas) Es modifica la taula d'encaminament a partir del camí trobat amb la distància administrativa més
baixa i si hi ha més d'un camí s'acaba de prendre la decisió utilitzant el de mètrica més baixa.
62- Entrades dinàmiques i estàtiques de la taula d'encaminament
a) En general, una entrada estàtica no canvia mai i es introduïda manualment per l'administrador de la
xarxa. La seva distància administrativa per defecte és 1.
b) Una entrada dinàmica és aquella que el router aprèn pel seu compte sense la intervenció directa d'un
administrador. Aquest aprenentatge es realitza per mitjà de l'intercanvi de missatges d'un protocol
d'encaminament dinàmic entre routers.
63- Aprenentatge de la taula MAC d'un SWITCH
1r pas - Aprenentatge) Per cada trama que arriba a un SWITCH es comprova el port d'entrada i la MAC
origen. Si la MAC no existeix s'afegeix a la taula MAC indicant el seu port d'entrada. Si la MAC existeix, no
es canvia la taula però s'actualitza el temporitzador de manteniment de l'entrada en la taula. Per defecte una
entrada es guarda durant 5 minuts.
2n pas - Filtratge i Reenviament) Si l'adreça de destinació és unicast, es busca dins de la taula el port
associat i es reenvia la trama únicament per aquell port. Si l'adreça no està a la taula, es reenvia per tots els
ports excepte el d'entrada. Si la trama es de difusió (broadcast) es reenvia per tots els ports excepte el
d'entrada.
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