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Exemple: 
En una classe de FIIE la comunicació s'estableix de la següent manera: 
El professor és l'emissor i l'alumne el receptor. 
El missatge és la informació que es transmet. 
El mig físic pel qual es transmet el missatge és l'aire. 
El codi és l'idioma. 
Context: La classe de FIIE 
Soroll: qualsevol agent extern que intercedisca en classe.  
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Comunicació símplex, semidúplex i dúplex integral. 
La comunicació a través d'un canal pot realitzar-se de diverses formes diferents: 
Comunicació símplex: és una comunicació unidireccional, molt poc usada en 
transmissió de dades excepte en els mitjans de comunicació com la televisió o la 
ràdio. 
Comunicació semidúplex: és també unidireccional, però permet la comunicació 
en tots dos sentits. És l'exemple de la comunicació entre radioaficionats. 
Comunicació dúplex integral: és la comunicació bidireccional, que és molt més 
potent però també exigeix mecanismes de comunicació més costosos. 
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La transmissió de les dades es pot realitzar de forma: 
 - analògica: la variació en el temps es realitza de forma contínua, 
de manera que per a passar d'un valor a un altre cal passar per tots els valors 
intermedis. Un cas simple de senyal analògic és l'ona *senoidal, en la qual 
l'amplitud és el valor més elevat de tensió, cada forma d'ona completa és un 
cicle, el període és el temps invertit en un cicle i la freqüència els cicles per 
segon que l'ona descriu. La unitat de freqüència es denomina hertz (Hz)  
 - Discreta: els valors salten d'un a un altre. Un cas particular és la 
transmissió digital o binària en la qual el conjunt de valors està format 
únicament per dos valors lògics, “zero” i “un” independentment dels valors reals 
en les corresponents unitats (0v,5v) o (-3v,3v). 
 

En la transmissió per canals electromagnètics, el senyal analògic presenta clars 
desavantatges: 
 - Degradació del senyal: amb la manipulació del senyal (per 
exemple l'amplificació) es produeixen canvis que la deterioren, alguna cosa que 
no ocorre amb la digital. 
 - Sensibilitat als sorolls: el soroll provocat per factors externs, de 
caràcter elèctric, se superposa als senyals analògics distorsionant-les 
enormement fins al punt de fer-les irrecognoscibles. Aquests sorolls no alteren 
pràcticament als senyals digitals, admetent aquestes a més sistemes de correcció 
d'errors per a assegurar la recepció fidel del senyal. 
 

La velocitat de transmissió de dades queda definida per la quantitat de bits que 
poden circular per la línia de transmissió i es representa per bits per segon (bps) i 
múltiples com kilobits per segon (1 kbps=1000 bps) o megabits per segon  



(1Mbps=100 kbps). 
D'altra banda, un senyal elèctric pot prendre més dels dos valors possibles d'un bit. 
El nº de senyals de valors diferents que se succeeixen en una línia durant un segon es 
denomina velocitat de modulació o de senyalització i es mesura en bauds.  
 

D'aquesta manera, si els nivells de senyal possibles són 2 (per exemple, 0v i 5v), bauds i 
bps coincidiran, mentre que si són 4 (per exemple, 0v; +5v; +10v; +15v) la velocitat en 
*bps serà el doble que en bauds (són necessaris 2 bits per a representar els quatre nivells 
de senyal). 
La velocitat de transmissió és important per als informàtics i la de modulació ho és per als 
tècnics en comunicacions ja que incideix en el rang de freqüències que poden circular pel 
mitjà 
 

Exercici: Una companyia de comunicacions desitja realitzar un estudi de requeriments 
d'una xarxa de comunicació que transmeta pel·lícules de vídeo sota la modalitat de 
pagament per visió. Aquestes pel·lícules s'enviaran als abonats com una seqüència de 24 
fotogrames per segon codificats en binari. Cada fotograma és una imatge estàtica de 800 
punts d'amplària per 600 punts d'altura, i cadascun d'aqueixos punts codifica el color com 
un nombre de 16 bits. Es desitja obtenir la velocitat de transmissió que ha de suportar 
aqueixa xarxa de comunicació perquè puga complir amb aqueixos requeriments. 
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Topologia: la topologia fa al·lusió a la posició relativa dels equips connectats a la xarxa i 
determinada pels canals de connexió. Bàsicament distingim tres topologies de xarxa 
Bus: els nodes es connecten tots a un bus o canal principal en els extrems del qual 
s'instal·len uns *terminadores. És una topologia barata i de fàcil ampliació, encara que la 
comunicació està limitada a la capacitat del bus i que davant la caiguda d'un dels nodes 
la xarxa també cau. Així mateix, l'ampliació de la potència de la xarxa exigeix el canvi 
dels adaptadors i del propi bus. 
Anell: els nodes es troben connectats a altres dos formant tots ells un anell. És com una 
topologia en bus en la qual no existeixen terminadors. També és una xarxa barata i de 
fàcil ampliació però té els mateixos problemes que la topologia en bus. A més, per al seu 
funcionament correcte, tots els adaptadors han d'estar encesos permanentment. 
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LAN 

 

Una xarxa d'àrea local, xarxa local o LAN (de l'anglès Local Area Network) és la interconnexió 
d'un o diversos dispositius. Antigament la seua extensió estava limitada físicament a un edifici o 
a un entorn de 200 metres, que amb repetidors podia arribar a la distància d'un camp d'1 
quilòmetre, no obstant açò, avui dia i gràcies a la millora de la potència de xarxes sense fils i 
l'augment de la privatització de satèl·lits, és comú observar complexos d'edificis separats a més 
distància que mantenen una xarxa d'àrea local estable. La seua aplicació més estesa és la 
interconnexió de ordinadors personals i estacions de treball en oficines, fàbriques, etc. 

 

• Capacitat de transmissió compresa entre 1 Mbps i 1 Gbps. 

• Ús d'un mitjà de comunicació privat. 

• Simplicitat del mitjà de transmissió que utilitza (cable coaxial, cable telefònic, fibra 
òptica) 

• Facilitat amb que es poden efectuar canvis en el maquinari i programari 

• Gran varietat i nombre de dispositius connectats. 

• Possibilitat de connexió amb altres xarxes. 

• Limitant de 100 m., pot arribar a més si s'usen repetidors. Actualment la repetició 
orbital abasta tot el planeta. 

• Topologies físiques: Bus circular, anell, estel, estel estès (connecta estels individuals 
mitjançant *hubs o *switches), arbre, etc. 

• Topologies lògiques: Broadcast o transmissió de tokens. 

 

Les solucions més esteses són tres: Ethernet, Token ring i Arcnet. 
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WAN 

 

Una xarxa d'àrea àmplia, o WAN, per les sigles de (wide area network en anglès), és 
una xarxa de computadors que abasta diverses ubicacions físiques, proveint servei a una 
zona, un país, fins i tot diversos continents. És qualsevol xarxa que uneix diverses xarxes 
locals, cridades LAN, per la qual cosa els seus membres no estan tots en una mateixa 
ubicació física. 

 

 

WLAN 

 

 És una xarxa d'àrea local sense fil (wireless local area network), és un 
sistema de comunicació sense fil flexible, molt utilitzat com a alternativa a les xarxes 
d'àrea local cablejades o com a extensió d'aquestes. Usen tecnologies 
de radiofreqüència que permet major mobilitat als usuaris en minimitzar les connexions 
cablejades. Aquestes xarxes van adquirint importància en molts camps, com a magatzems 
o per a manufactura, en els quals es transmet la informació en temps real a una terminal 
central. També són molt populars en les llars per a compartir l'accés a Internet entre 
varies computadores. 

 

S'utilitzen ones de radi per a portar la informació d'un punt a un altre sense necessitat 
d'un mig físic guiat. En parlar d'ones de radi ens referim normalment a portadores de 
radi, sobre les quals va la informació, ja que realitzen la funció de portar l'energia a un 
receptor remot. Les dades a transmetre se superposen a la portadora de radi i d'aquesta 
manera poden ser extrets exactament en el receptor final. 
A aquest procés se li crida modulació de la portadora per la informació que està sent 
transmesa. Si les ones són transmeses a diferents freqüències de radi, diverses 
portadores poden existir en igual temps i espai sense interferir entre elles. Per a extraure 
les dades el receptor se situa en una determinada freqüència, freqüència portadora, 
ignorant la resta. En una configuració típica de LAN sense cable els punts d'accés 
(transceiver) connecten la xarxa cablejada d'un lloc fix mitjançant cablejat normalitzat. El 
punt d'accés rep la informació, l'emmagatzema i la transmet entre la WLAN i la LAN 
cablejada. Un únic punt d'accés pot suportar un petit grup d'usuaris i pot funcionar en un 
rang d'almenys trenta metres i fins a diversos centenars. El punt d'accés (o l'antena 
connectada al punt d'accés) és normalment col·locat en alt però podria col·locar-se en 
qualsevol lloc en què s'obtinga la cobertura de radi desitjada. L'usuari final accedeix a la 
xarxa WLAN a través d'adaptadors. Aquests proporcionen una interfície entre el sistema 
d'operació de xarxa del client (ENS: Network Operating System) i les ones, mitjançant una 
antena. 

 

Un dels problemes d'aquest tipus de xarxes és precisament la seguretat ja que qualsevol 
persona amb una terminal sense fil podria comunicar-se amb un punt d'accés privat si no 
es disposen de les mesures de seguretat adequades. Aquestes mesures van encaminades  

10 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora


en dos sentits: d'una banda està el xifrat de les dades que es transmeten i en un altre 
plànol, però igualment important, es considera l'autenticació entre els diversos usuaris de 
la xarxa 

 

Un altre dels problemes que presenta aquest tipus de xarxes és que actualment (a nivell 
de xarxa local) no aconsegueixen la velocitat que obtenen les xarxes de dades cablejades. 
A més, en relació amb l'apartat de seguretat, l'haver de xifrar tota la informació suposa 
que gran part de la informació que es transmet siga de control i no informació útil per als 
usuaris, per la qual cosa fins i tot es redueix la velocitat de transmissió de dades útils i no 
s'arriba a tenir un bon accés. 
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Sembla poc lògic pensar que la comunicació només és viable entre dos dispositius 
connectats a través d'una línia de transmissió. Si açò fóra així, davant la necessitat de 
connectar entre si a diversos dispositius, seria necessària la instal·lació de línies per cada 
dues d'ells. La solució radica en la connexió de cada dispositiu a una xarxa de 
comunicacions. En una xarxa de comunicacions es transmet la informació entre els 
nodes (o commutadors) que encaminen el senyal per un circuit concret d'un conjunt 
d'ells. Si els nodes són ordinadors, denominarem a aquestes estructures xarxes 
d'ordinadors. 
Bàsicament, parlarem de dues tècniques de commutació: la commutació de circuits i la 
commutació de paquets. 
Commutació de circuits  

Amb aquesta tècnica s'estableix un camí físic dedicat entre els dos equips a través de la 
interconnexió física de línies mitjançant centres de commutació fins a constituir un 
circuit continu que uneix tots dos punts. Els passos que se segueixen són: 

• Establiment del circuit: el node connectat al bucle d'abonat decideix a quin 
node dels quals estan connectats a ell va a formar part del circuit i així ho 
faran tots fins a arribar a la destinació. 

• Transferència de dades: els senyals es transmeten pel circuit establit entre 
tots dos extrems, tant digital com analògicament. 

• Desconnexió del circuit: a petició d'un dels dos extrems la connexió 
s'interromp i s'alliberen els circuits d'aqueixa comunicació per a ser utilitzats 
en una altra. 

La commutació de circuits sol ser ineficient ja que el circuit està ocupat encara que no hi 
haja transacció de dades. Una alternativa és reservar un canal permanent amb 
anterioritat (línia dedicada o punt a punt). 
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Conmutació de paquets 

La informació que es desitja transmetre es divideix en paquets d'igual longitud. Cada 
paquet, a més de les dades, porta informació sobre emissor i receptor, control d'errors, 
etc. Existeixen dues formes de manejar el flux de paquets: 
 

• Datagrama: cada paquet es tracta de forma independent amb el que cadascun 
pot fer un recorregut diferent. Per açò, els paquets poden arribar en un ordre 
diferent al real pel que han d'anar acompanyats d'informació sobre l'ordre que 
ocupen en la informació global. Aquestes transmissions es denominen no 
orientades a la connexió. La transmissió en manera datagrama més estesa es té 
en el protocol de xarxa d'Internet denominat IP. 

• Circuit virtual: en aquesta manera, s'estableix un canal lògic abans de 
l'enviament i tots els paquets circulen per aquest canal. El canal, per tant, pot 
ser utilitzat per una altra transmissió, d'ací el seu nom. Aquestes transmissions 
es denominen orientades a la connexió 
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La informació en forma de dades precisa d'un suport o mig físic per a la seua 
transmissió. Així, existeixen diversos mitjans físics diferents que es descriuen a 
continuació: 
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PAR TRENAT 

 

 El més antic i encara el més usat. Consisteix en dos fils de coure 
aïllats que s'enrotllen entre si per a reduir la interferència per l'acoblament 
capacitiu entre els fils (cridada diafonía). 
La seua aplicació més freqüent és la telefonia, encara que excepte en el bucle 
d'abonat (línia que enllaça a l'abonat amb la central telefònica), hi ha una 
tendència a substituir el parell trenat per altres mitjans dels explicats més 
endavant.  
 

 Els cables de parells poden transmetre dades a diversos kms. 
sense necessitat d'amplificadors i, només en el cas de grans distàncies es 
precisen repetidors per a amplificar el senyal. Si hi ha nombrosos parells que 
recorren grans distàncies en paral·lel, se solen trenar entre si per a disminuir la 
diafonía mútua. 

  

 Els cables de parells trenats es poden usar tant per a la 
transmissió analògica com la digital, i el seu baix cost i rendiment acceptable 
garanteix el seu futur, almenys en els esmentats bucles d'usuari.  



 Els parells trenats es apantallen. D'acord amb la forma en què es realitza aquest 
apantallament podem distingir diversos tipus de cables de parell trenat, aquests es denominen 
mitjançant les sigles UTP, STP i FTP. 

 

UTP  és com es denominen als cables de parell trenat no *apantallados, són els més simples, no 
tenen cap tipus de pantalla conductora. La seua impedància és de 100 ohms, i és molt sensible a 
interferències. Els parells estan recoberts d'una malla de *teflón que no és conductora. Aquest 
cable és bastant flexible. 

 

STP  és la denominació dels cables de parell trenat *apantallados individualment, cada parell 
s'embolica en una malla conductora i una altra general que recobreix a tots els parells. 
Posseeixen gran immunitat al soroll, però una rigidesa màxima. 

 

 FTP  en aquests cables, els parells es recobreixen d'una malla conductora global en forma 
trenada. D'aquesta forma millora la protecció enfront d'interferències, tenint una rigidesa 
intermèdia. 

 

(VORER: http://informatica.iescuravalera.es/) 
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 Depenent del nombre de parells que tinga el cable, del nombre de voltes per metre que posseïsca el seu 
trenat i dels materials utilitzats, els estàndards de cablejat estructurat classifiquen als cables de parells trenats per categories: 1, 2, 3, 
4, 5, 5e, 6 i 7. Les dues últimes estan encara en procés de definició. 

 

Categoria 1: Fil telefònic trenat de qualitat de veu no adequat per a les transmissions de dades. Velocitat de transmissió 
inferior a 1 Mbits/seg (en deshus) 

Categoria 2 : Cable de parell trenat sense apantallar. La seua velocitat de transmissió és de fins a 4 Mbits/seg. 

Categoria 3 : Suporta velocitats de transmissió fins a 10 Mbits/seg. Utilitzat per a telefonia de veu, 10Base-T Ethernet i 
Token ring a 4 Mbits/seg. 

Categoria 4: suporta velocitats fins a 16 Mbits/seg. És acceptat per a Token Ring a 16 Mbits/seg. 

Categoria 5: fins a 100 Mbits/seg. Utilitzat per a Ethernet 100Base-TX. 

Categoria 5e: fins a 622 Mbits/seg. Utilitzat per a Gigabit Ethernet. 

Categoria 6: suporta velocitats fins a 1000 Mbits/seg. 

 

El cable de Parell Trenat ha d'emprar connectors RJ45 per a unir-se als diferents elements de maquinari que componen la xarxa. 
Actualment dels vuit cables només quatre s'empren per a la transmissió de les dades. Aquests es connecten als pins del connector 
RJ45 de la següent forma: 1, 2 (per a transmetre), 3 i 6 (per a rebre). 
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CABLE COAXIAL 

 

 Consisteix en un fil de coure com a nucli del cable, envoltat d'un material 
aïllant tots dos, fil i aïllant encapsulats és un conducte cilíndric constituït per una malla 
de coure i tot recobert d'un plàstic protector. 

 

Existeixen dos cables coaxials diferents segons es desitge fer una transmissió digital o 
analògica: 
 

• Transmissió digital: s'usa el cable coaxial en banda base, amb un elevat ample de 
banda i gran immunitat als sorolls elèctrics. La velocitat pot ser de fins a 10Mbps en 
1km. I el seu ús és habitual en xarxes d'àrea local i en telefonia de llargues distàncies. 

• Transmissió analògica: s'usa el cable coaxial de banda ampla i és l'estàndard usat per 
a la televisió. En comparació del parell trenat, és un cable més costós d'instal·lar i 
mantenir, però permet diversos canals lògics de forma simultània i pot transmetre 
dades, veu i *video pel mateix cable a desenes de quilòmetres. 

 

17 



Tipus de cables coaxials: 

 

• RG-58/U:  Nucli de coure sòlid. 

• RG-58 A/U:  Nucli de fils trenats. 

• RG-59:  Transmissió en banda ampla (TV). 

• RG-6: Major diàmetre que el RG-59 i considerat per a freqüències més altes 
que aquest, però també utilitzat per a transmissions de banda ampla. 

• RG-62: Redes ARCnet (Arquitectura de xarxa d'àrea local que utilitza una 
tècnica d'accés de pas de testimoni com el token ring. Té una topologia física 
en forma d'estel, utilitzant cable coaxial i hubs passius o actius. Va ser 
desenvolupada per Datapoint Corporation l'any 1977) 

 

(Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Cable_coaxial) 
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FIBRA ÒPTICA 

 

La fibra òptica utilitza els nous avanços en tecnologia òptica per a transmetre dades 
mitjançant polsos de llum. Un sistema òptic de transmissió de dades consta de tres parts 
fonamentals: 

• Emissor: díode làser que emet un punt lluminós quan se li aplica un corrent 
elèctric 

• Mitjà de transmissió: fibra de vidre *ultrafino 

• Detector: fotodíode que genera un pols elèctric quan incideix sobre ell el punt 
lluminós. 

 

 La fibra òptica està sent emprada cada vegada més pels operadors de 
telefonia en les seues instal·lacions entre nodes i pels operadors de cable que instal·len 
anells de fibra des dels quals deriven cable coaxial fins als domicilis.  
La fibra òptica ha desplaçat per complet als anteriors en les esteses submarines. El FLAG 
(Fiber Optic Link Around the Globe) consta de 4 fibres amb capacitat per a 600.000 
canals de veu i mesura 28.000 km. enllaçant tots els continents. 
Els avantatges de la fibra són moltes. És molt prima i és immune al soroll elèctric, a les 
interferències electromagnètiques i als corrosius químics. No obstant açò, la seua 
instal·lació és delicada i no és capaç de transportar energia elèctrica. No obstant açò, els 
seus avantatges són tan importants que la seua difusió és imparable. 
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 Existeixen normatives que regulen les infraestructures comunes de 
telecomunicacions per a l'accés als serveis de telecomunicacions a l'interior de les 
edificacions.  
 
Aquestes normatives tenen com a objecte garantir el dret dels ciutadans a accedir a les 
diferents ofertes de nous serveis de telecomunicacions.  
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Mitjans sense fils 
Para determinades freqüències, els senyals electromagnètics poden propagar-se pel 
mitjà atmosfèric. Est és el cas dels rajos infrarojos, el làser o les ones de ràdio. Per a la 
transmissió són necessàries dues antenes que faran d'emissor i receptor denominades 
*radioenlaces. 
Per a curtes distàncies solen emprar-se els rajos infrarojos i el làser, doncs són barats i 
de transmissió digital. Són molt sensibles als agents atmosfèrics i el feix produït és molt 
colimat pel que l'alineació de les antenes ha de ser molt precisa. 
Per a grans distàncies, és més comuna l'ús de microones, emeses i rebudes per antenes 
parabòliques. Si bé es pot aconseguir una gran distància, el feix es dispersa molt 
ràpidament, la intercepció és relativament fàcil i són molt sensibles a fenòmens 
atmosfèrics com les tempestes elèctriques. 
D'altra banda, S'ha convertit en habitual l'ús de satèl·lits, situats en òrbites 
geoestacionaries i que giren a la mateixa velocitat que la terra pel que la seua posició 
relativa a aquesta no canvia. Així mateix, recentment han començat a aparèixer satèl·lits 
situats en òrbites més properes a la terra que disminueixen considerablement el 
recorregut que ha de fer el senyal. 
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1.-WiFi són les sigles de Wireless Fidelity que literalment significa Fidelitat sense fil. Si 
ben va ser creat per a accedir a xarxes locals sense fils i distàncies reduïdes, avui és molt 
freqüent que siga utilitzat per a establir connexions a Internet. 
 
2.- Va sorgir per la necessitat d'establir un mecanisme de connexió sense fil que fóra 
compatible entre els diferents aparells.  
En 1999, cercant aqueixa compatibilitat, les empreses 3com, Airones, Intersil, Lucent 
Technologies, Nokia i Symbol Technologies es van reunir per a crear la Wireless Ethernet 
Compability Aliance (WECA), actualment cridada Wi-Fi Alliance. 
A l'any següent de la seua creació la WECA va certificar que tots els aparells que tinguen 
el segell WiFi seran compatibles entre si ja que estan d'acord amb els criteris estipulats 
en el protocol que estableix la norma IEEE 802.11. 
 
3.- Hotspot WiFi: lloc que ofereix accés a internet a través d'una xarxa sense fil i un 
router connectat a un proveïdor de serveis d'internet. Per a açò és necessari disposar de 
punts d'accés que són dispositius que generen un "set de servei", que podria definir-se 
com una "Xarxa Wi-Fi" a la qual es poden connectar altres dispositius. Els punts d'accés 
permeten, en resum, connectar dispositius en forma sense fil a una xarxa existent. 
Poden agregar-se més punts d'accés a una xarxa per a generar xarxes de cobertura més 
àmplia, o connectar antenes més grans que amplifiquen el senyal. 
 
4.- Al no considerar la seguretat de la xarxa la deixen completament vulnerables davant 
l'intent d'accedir a elles per terceres persones, sense protegir la informació que per elles 
circulen, ja que la configuració per defecte de molts dispositius Wi-Fi és molt insegura  
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(routers, per exemple) i atès que a partir de l'identificador del dispositiu es pot extraure 
la seua clau i per tant accedir a ell i controlar-ho, es pot realitzar un ús fraudulent de la 
xarxa a nom d'uns altres. 
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Concentradors 
Una xarxa local en bus utilitza solament targetes de xarxa en les estacions i 
cablejat coaxial per a interconnectar-les (a més dels connectors). No obstant 
açò, aquest mètode complica el manteniment de la xarxa, ja que, si falla 
algun enllaç, tota la xarxa deixa de funcionar i el tècnic haurà de comprovar 
d'un en un tots els cables i totes les connexions perquè no se sap per 
endavant quin va fallar. Trepitjar un cable de xarxa o ensopegar amb ell pot 
posar “potes enlaire” el departament o l'empresa sencera. Per a impedir 
aquests problemes, determinades xarxes locals utilitzen concentradors de 
cablejat. En comptes de distribuir les connexions, el concentrador les 
centralitza en un únic dispositiu, mantenint indicadors lluminosos del seu 
estat i impedint que una d'elles puga fer fallar tota la xarxa. A un tècnic 
encarregat d'una xarxa de 300 estacions se li simplificarà molt el seu treball 
utilitzant aquest tipus de dispositius. Un inconvenient que planteja l'ús de 
concentradors és que, si aquests fallen, el funcionament de la xarxa es veurà 
compromès.  

 

Ponts i commutadors 
Moltes organitzacions tenen diferents LAN aïllades en els seus departaments 
que desitgen connectar. El problema fonamental radica que aqueixes LAN 
tenen diferents topologies i diferents mètodes d'accés al cable, per la qual 
cosa no és possible utilitzar cablejat, repetidors o concentradors per a 
interconnectar-les directament. En moltes altres situacions, el creixement en 
el nombre d'estacions d'una LAN pot desembocar en greus problemes de  

23 



rendiment. Cal tenir en compte que la xarxa utilitza un mitjà compartit i, si 
existeixen 1.000 estacions connectades, passarà bastant temps fins que 
cadascuna reba el seu torn per a transmetre, o les col·lisions es produiran 
molt freqüentment. 
Són aquestes dues situacions en les quals s'utilitzen els dispositius 
d'interconnexió de xarxes a nivell d'enllaç: els ponts (bridges) i els 
commutadors (switches). En el mercat existeix gran varietat de dispositius 
d'aquestes característiques, però, conceptualment parlant, només 
esmentarem aquests dos tipus. 
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1.- Capa física: utilitzats per al senyal i transmissió binària , per exemple la fibra òptica, el 
parell trenat, ... 
2.- Capa d'enllaç de dades: gestiona l'adreçament físic de la informació. Exemples: 

• Ethernet: estàndard de xarxes d'àrea local o LAN per a ordinadors amb accés al 
mitjà per contesa que defineix les característiques de cablejat i senyalització de 
nivell físic i els formats de trames de dades del nivell d'enllaç de dades del model 
OSI. 

• Token Ring: estàndard de xarxes d'àrea local en configuració d'anell (Ring), amb 
mètode de pas de testimoni (Token) com a control d'accés al mitjà.  

 

3.- Capa de xarxa: gestiona l'adreçament lògic i determina la ruta que seguirà la 
informació. Exemples: 

• IP: la seua principal funció és l'ús bidireccional en origen o destinació de 
comunicació per a transmetre dades mitjançant un protocol no orientat a 
connexió que transfereix paquets commutats a través de diferents xarxes físiques 
prèviament enllaçades segons la norma OSI d'enllaç de dades. 

• X.25: estàndard per a xarxes d'àrea àmplia de commutació de paquets. El seu 
protocol d'enllaç, LAPB, està basat en el protocol HDLC i estableix mecanismes 
d'adreçament entre usuaris, negociació de característiques de comunicació i 
tècniques de recuperació d'errors. 

 

4.- Capa de transport: s'ocupa de la connexió punt a punt i que no hi haja errors en la  

24 



transmissió. Exemples: 

• TCP: garanteix que les dades seran lliurades en la seua destinació sense errors i 
en el mateix ordre en què es van transmetre. També proporciona un mecanisme 
per a distingir diferents aplicacions dins d'una mateixa màquina, a través del 
concepte de port. Aquest protocol dóna suport a moltes de les aplicacions més 
populars d'Internet (navegadors, intercanvi de fitxers, clients FTP, etc.) i protocols 
d'aplicació (HTTP, SMTP, SSH y FTP). 

• UDP: permet l'enviament de datagrames (paquet d'informació que conté 
l'adreça de destinació) a través de la xarxa sense que s'haja establit prèviament 
una connexió, ja que el propi datagrama incorpora suficient informació 
d'adreçament en la seua capçalera. 

 

5.- Capa d'aplicació: permet a les aplicacions accedir als serveis de la resta de capes. En 
funció de l'aplicació s'usa un protocol o un altre.  
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• HTTP: protocol orientat a transaccions i segueix l'esquema petició-resposta 
entre un client i un servidor. El client que efectua la petició (un navegador 
web o un spider) i la informació transmesa li la crida recurs i li l'identifica 
mitjançant un localitzador uniforme de recursos (URL) 

• HTTPS: basat en HTTP, utilitza un xifrat basat en SSL/TLS per a crear un canal 
xifrat de manera que la informació sensible no puga ser usada per un 
atacant que haja aconseguit interceptar la transferència de dades de la 
connexió, ja que l'única cosa que obtindrà serà un flux de dades xifrades que 
li resultarà impossible de desxifrar. 

• POP3: està dissenyat per a rebre correu, no per a enviar-ho; li permet als 
usuaris amb connexions intermitents o molt lentes (tals com les connexions 
per mòdem), descarregar el seu correu electrònic mentre tenen connexió i 
revisar-ho posteriorment fins i tot estant desconnectats. 

• IMAP:  permet tenir accés al correu electrònic des de qualsevol equip que 
tinga una connexió a Internet. Avantatges sobre POP3: 

– és possible especificar en IMAP carpetes del costat servidor; 
permet visualitzar els missatges de manera remota i no descarregant els 
missatges; 
suport per a cerques de part del servidor; … 

• TELNET: permet l'accés remot a un altre ordinador. Només serveix per a 
accedir en manera terminal , és a dir, sense gràfics, però és útil per a arreglar 
fallades a distància, sense estar físicament davant de la màquina que els té, 
per a consultar dades a distància, etc. El seu major problema és de  
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seguretat, ja que tots els noms d'usuari i contrasenyes necessàries per a 
entrar en les màquines viatgen per la xarxa com a text pla (cadenes de text 
sense xifrar) 

• SSH: treballa de forma similar a com es fa amb *telnet. La principal diferència 
és que SSH usa tècniques de xifrat que fan que la informació que viatja pel 
mitjà de comunicació vaja de manera no llegible, evitant que terceres 
persones puguen descobrir l'usuari i contrasenya de la connexió ni el que 
s'escriu durant tota la sessió. 

• DNS: utilitza una base de dades distribuïda i jeràrquica que emmagatzema 
informació associada a noms de domini en xarxes com a Internet. Encara que 
com a base de dades el DNS és capaç d'associar diferents tipus d'informació a 
cada nom, els usos més comuns són l'assignació de noms de domini a 
adreces IP i la localització dels servidors de correu electrònic de cada domini. 

• DHCP:  es tracta d'un protocol de tipus client/servidor en el qual generalment 
un servidor posseeix una llista d'adreces IP dinàmiques i les va assignant als 
clients conforme aquestes van estant lliures, sabent en tot moment qui ha 
estat en possessió d'aqueixa IP, quant temps l'ha tingut i a qui li l'ha assignat 
després. 
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1. transforma un missatge, sense atendre a la seua estructura lingüística o 
significat, de tal forma que siga incomprensible o, almenys, difícil de 
comprendre, a tota persona que no tinga la clau secreta  

2. algorisme que s'usa per a poder desxifrar-ho  

• Exemple usant xifrat César (desplaça l'alfabet original un nombre determinat 
de caràcters): 

o A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  Ñ  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z   -> alfabet original 

o E  F  G  H  I   J  K  L  M  N Ñ  O P  Q  R  S  T   U  V  W X  Y  Z  A   B  C  D   -> alfabet xifrat 

o La clau és el nombre de desplaçaments: en aquest cas 4 

o m->p, a->e, ñ->r, n->q, o->s, s->w, v->z, e->i 
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• En les xarxes físiques la seguretat d'accés a la xarxa es realitza mitjançant 
l'ús de contrasenyes d'usuari.  

• En la xarxes WiFi açò és diferent i per tant és necessari tenir mecanismes de 
seguretat  

1. SSID: el client deu tenir configurat el mateix SSID que el Access Point. 
Aquest codi consisteix en un màxim de 32 caràcters que la majoria 
de les vegades són alfanumèrics (encara que l'estàndard no ho 
especifica, així que pot consistir en qualsevol caràcter). Tots els 
dispositius sense fils que intenten comunicar-se entre si han de 
compartir el mateix SSID.  

2. WEP: Proporciona un xifrat a nivell 2, basat en l'algorisme de xifrat 
RC4 que utilitza claus de 64 bits . La implementació del vector 
d'inicialització (IV) en l'algorisme WEP té problemes de seguretat: si 
s'han capturat diverses trames amb igual IV, només es necessita 
conèixer el missatge sense xifrar d'una d'elles, fent el XOR entre un 
missatge sense xifrar i el mateix xifrat, ens donarà la clau per a 
aqueix IV. Coneixent aquesta associada a un IV, es pot desxifrar totes 
les trames que usen el mateix IV. El problema és llavors conèixer un 
missatge sense xifrar, encara que açò no és tan complicat, perquè 
existeixen tràfics predictibles o bé, es poden provocar (missatges 
ICMP de sol·licitud i resposta de ressò, confirmacions de TCP, etc.). 

3. WPA:  és un sistema per a protegir les xarxes sense fils creat per a 
corregir les deficiències del sistema previ (WEP). Els investigadors  
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han trobat diverses debilitats en l'algorisme WEP (tals com la 
reutilització del vector d'inicialització (IV), del com es deriven atacs 
estadístics que permeten recuperar la clau WEP, entre uns altres). Una 
de les millores sobre WEP, és la implementació del Protocol 
d'Integritat de Clau Temporal (TKIP - Temporal Key Integrity Protocol), 
que canvia claus dinàmicament a mesura que el sistema és utilitzat. 
Quan açò es combina amb un vector d'inicialització (IV) molt més 
gran, evita els atacs de recuperació de clau (atacs estadístics) als quals 
és susceptible WEP. 
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Les adreces IP  

  

Una adreça IP és una etiqueta numèrica que identifica, de manera lògica i jeràrquica, a una 
interfície (element de comunicació/connexió, habitualment targeta de xarxa) d'un node 
o dispositiu (habitualment un ordinador) dins d'una xarxa que utilitze el protocol IP, que 
correspon al nivell de xarxa del protocol TCP/IP. Aquest nombre no s'ha de confondre 
amb l'adreça MAC que és un nombre hexadecimal fix assignat a la interfície pel fabricant 
açò és, mentre que la MAC no es pot canviar, l'adreça IP sí es pot modificar. De fet, 
aquesta adreça pot canviar diverses vegades al dia; i a aquesta forma d'assignació 
d'adreça IP es denomina una adreça IP dinàmica (normalment s'abreuja com a IP 
dinàmica). 
Els llocs d'Internet que per la seua naturalesa necessiten estar permanentment 
identificats, tenen una adreça IP fixa (comunament, IP fixa o IP estàtica), és a dir, no 
canvia amb el temps. Els servidors de correu, DNS, FTP públics, i servidors de pàgines 
web necessàriament han de comptar amb una adreça IP fixa o estàtica, ja que d'aquesta 
forma es permet la seua localització en la xarxa. 
A través d'Internet, els ordinadors es connecten entre si mitjançant les seues respectives 
adreces IP. No obstant açò, als éssers humans ens és més còmode utilitzar una altra 
notació més fàcil de recordar i utilitzar, com els noms de domini; la traducció entre els 
uns i els altres es resol mitjançant els servidors de noms de domini DNS. 
Existeix un protocol per a assignar adreces IP dinàmiques anomenat DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol). 
La versió IPv4 

En la versió v4, una adreça IP és un nombre binari de 32 bits. Per a facilitar el seu  
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maneig, s'expressa en quatre octets, cadascun d'ells decimal i separats pel caràcter (“.”). 
Els zeros inicials se solen obivar. Per exemple 172.16.220.128 (Notar que en decimal, 
cada octet abasta l'interval [0..255]). 

En principi, tot ordinador connectat a la “resta del món” ha de tenir una IP diferent a la 
resta per a identificar-li de forma única en tot Internet (IP pública). La corporació Internet 
Corporation for Assigned Names *and Numbers (ICANN) és la que s'encarrega, en última 
instància, i previ pagament d'unes taxes en concepte de lloguer, de subministrar una 
adreça IP pública. Donada l'actual escassetat d'adreces IP, aquestes no estan en venda. 
No obstant açò, existeixen certs rangs d'adreces IP que per conveni, poden utilitzar-se de 
forma gratuïta, són les IP privades. D'aquesta forma, no és necessari que cada ordinador 
d'una xarxa privada tinga una IP pública. Simplement se li assigna a cadascun una IP 
privada i, per a comunicar-se amb la resta del món, es realitza un procés denominat NAT 
(Network Address Translation , traducció d'adreça de xarxa) que converteix els 
datagrames amb IP privada però dirigits a l'exterior, en datagrames amb la IP pública 
(normalment dinàmica) que està utilitzant la xarxa (i viceversa). El node que s'encarrega 
d'aquesta traducció en els dos sentits és el *router (*encaminador) que tota xarxa, 
almenys amb connexió a l'exterior, té assignat. 

(El fet que nostra companyia telefònica ens assigne una IP pública dinàmica és una 
qüestió de preu. Evidentment, quantes més IP's pública estàtiques subministre una 
companyia més IP's públiques necessitarà. És una qüestió d'estadística, una companyia 
no té tantes IP's públiques com abonats doncs mai van a estar tots connectats alhora. A 
més, s'entén que si el que es vol és una IP pública estàtica és perquè es desitja instal·lar 
un servei disponible en internet i açò sobrecarrega les seues línies, almenys 
potencialment) 
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El Router, el Gateway i els DNS 

Quan el router detecta que un datagrama ha d'enviar-se a l'exterior (amb la consegüent 
traducció mitjançant NAT), li l'envia a un altre element important en una xarxa 
d'ordinadors, el Gateway (porta d'enllaç). La porta d'enllaç prèvia consulta al DNS, 
adapta el datagrama amb l'adreça IP pública apropiada (per exemple, la de 
www.google.es). 

 

Una porta d'enllaç té almenys, dues interfícies de xarxa, una d'elles per a la xarxa 
interior, amb IP privada, l'altra, amb accés a l'exterior i amb IP pública. Es tracta per tant 
del node que connecta la xarxa interior amb la “resta del món” visible des d'internet. 
L'adreça IP privada d'una porta d'enllaç sol ser la primera en el rang d'IP's privades 
assignada a la xarxa interna (per exemple: 172.16.220.1). 

 

(NOTA: encara que açò depèn de la màscara –més endavant--, no vull complicar-ho més 
però, en realitat, s'ha de complir: (IP AND MASTEGARA)+1 = GATEWAY. Si la màscara 
acaba en zero --com en la majoria dels casos, llavors l'últim octet del gateway és 
efectivament 1-- Açò és important doncs li serveix al Gateway --i a qualsevol altre node-- 
per a detectar i, si escau filtrar, si una IP està en la seua xarxa o no, ho fa verificant que la 
fórmula escrita es compleix) 

 

En una instal·lació domèstica actual amb tecnologia ADSL, el router ADSL exerceix la 
labor tant de *router com de *Gateway. En aquest cas, la segona interfície de xarxa és la  
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connexió telefònica ADSL. 

 

En principi, no hi ha cap mecanisme que impedisca assignar una IP pública a qualsevol 
ordinador però, en tal cas, la comunicació interna d'aquesta subxarxa no serà efectiva 
doncs el router podrà resoldre que aqueixa IP és externa, la manarà cap al Gateway, és a 
dir, cap a l'exterior i mai arribarà a l'ordinador local. D'altra banda, encara que configurem 
el nostre ordinador amb una IP pública, mai serà visible des de l'exterior doncs els DNS 
no ho identificaran de forma correcta. 

 

La institució encarregada dee registrar noms de domini i d'actualitzar els DNS per a 
associar-los una IP pública concreta és la Network Information Center (NIC) 
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Per tant, nomenar a un equip utilitzant aquest protocol és com especificar l'adreça 
postal d'un usuari: el carrer i el nombre dins d'aqueix carrer. 
 

Quan es va realitzar el disseny del protocol, el problema que va sorgir va ser dividir 
l'adreça entre nombre de xarxa i nombre d'estació: si s'utilitzaven molts bits per a 
numerar les xarxes, podrien existir moltes connectades, però el nombre d'estacions 
estaria molt limitat. Per a aconseguir una solució de compromís, es va optar per crear 
diversos tipus d'adreces amb diferents grandàries de camps 
 

Però quin és la raó de ser de les adreces IP? La raó principal de l'ús d'aquest format 
consisteix a simplificar i optimitzar els algorismes d'encaminament en els nodes de la 
xarxa. Igual que ocorre amb el servei postal, dividir l'adreça en parts permet arribar al 
destinatari d'una forma més senzilla i ràpida, ja que en tots dos casos aqueixes adreces 
guarden informació sobre la seua localització. Així mateix, aquest mètode permet reduir 
el nombre d'entrades en les taules d'encaminament dels nodes. 
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Què una altra informació es pot extraure d'una adreça IP? 

Una adreça IP està dividida lògicament en dues parts: 
La que identifica la xarxa a la qual pertany l'ordinador amb aqueixa IP 
La que, pròpiament, identifica a aqueix ordinador. 
  

Quant a la primera part, es tracta d'identificar de forma única a una subxarxa concreta 
en un entramat d'ordinadors connectats entre si. En aquest sentit, notar que encara que 
es dispose de diversos ordinadors interconnectats mitjançant topologia en estel, es 
poden establir diferents subxarxes lògiques de manera que no tots ells es “vegen” entre 
si. L'identificador d'una xarxa també és una adreça IP amb l'excepció que els últims 
octets (un, dos, o tres, depèn de la classe de xarxa que es tracte) tenen valor zero. 
  

Per exemple: 
Identificador d'una possible subxarxa: 192.168.1.0 
Possibles ordinadors en aqueixa xarxa: 192.168.1.1 (per conveni se li sol assignar al 
*Gateway), 192.168.1.2, 192.168.1.3, etc. 
En aquest cas, només l'últim octet de la IP de la xarxa és zero. Així, els tres primers 
octets identifiquen a la xarxa (192.168.1). Podria tractar-se llavors d'una xarxa composta 
per, com a màxim, 255 ordinadors. En realitat és un de menys (254) a causa que l'última 
IP (192.168.1.255) s'utilitza per a difusió massiva (una mica més endavant es tornarà a 
aquest adreça IP especial). D'altra banda, notar que encara que 2⁸=256 el primer d'ells 
s'utilitza per a representar la xarxa. 
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Segons la part corresponent a la xarxa en una adreça IP genèrica (a.b.c.d), s'estableixen, 
principalment, tres classes de xarxes: 
 

On el valor 'X' en el primer octet significa que pot ser tant un un (1) com un zero (0). La 
classificació es realitza fixant els primers bits d'aqueix octet amb valors diferents. Així, la 
meitat de les IP's possibles corresponen a xarxes de classe A, la quarta part a xarxes de 
classe B, la vuitena part a xarxes de classe C i, la vuitena part restant queda fora de la 
classificació (en l'actualitat només s'utilitzen per a recerca i proves) 
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La màscara de xarxa (davant una adreça IP. Com es pot saber què part pertany a la 
xarxa?) 
La màscara de xarxa s'utilitza per a poder deduir, a partir d'una adreça IP, la part que 
correspon a la xarxa i la part que correspon al node. Es tracta una combinació de 32 bits 
(com una IP) formada per un rest d'uns seguida d'un rest de zeros (Per exemple: 
255.255.255.0) D'aquesta manera, l'operació lògica AND entre la IP i la màscara donarà 
com resultat l'adreça de la xarxa. 

  

Exemple: 

Suposem un ordinador amb IP 172.16.10.12 i amb màscara 255.255.0.0. A quina xarxa 
pertany, quants ordinadors pot haver-hi en aqueixa xarxa? 
De l'operació descrita, resulta 172.16.0.0. Per tant aquesta és l'adreça de xarxa. Quant al 
nombre d'ordinadors, els que permeten els octets a zero en aquesta adreça. Per tant, i 
en aquest exemple: 2^16= 65536 (menys un per la comentada adreça de difusió). No 
obstant açò, l'habitual, davant semblant magnitud d'IP's possibles, és establir subxarxes. 
En tal case el nombre d'IP's possibles es redueix en dues unitats per cada subxarxa 
addicional (una per a l'esmentada difusió de la subxarxa i una altra per a denotar a la 
subxarxa). 
 

El sistema CIDR per a codificar adreces IP's i màscares 

Recentment, i davant la previsible futura escassetat d'adreces *IPv4 a causa del 
creixement massiu d'ordinadors en internet, s'utilitza el sistema CIDR,  

En línies generals es pretén establir establir una distribució d'adreces més fina i  
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*granulada, calculant les adreces necessàries i "malgastant" les mínimes possibles, per a 
alleujar el problema que la distribució per classes estableix. Aquest sistema és, de fet, 
l'empleat actualment per a la delegació d'adreces. 
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La màscara de xarxa (davant una adreça IP. Com es pot saber què part pertany a la 
xarxa?) 
La màscara de xarxa s'utilitza per a poder deduir, a partir d'una adreça IP, la part que 
correspon a la xarxa i la part que correspon al node. Es tracta una combinació de 32 bits 
(com una IP) formada per un rest d'uns seguida d'un rest de zeros (Per exemple: 
255.255.255.0). D'aquesta manera, l'operació lògica AND entre la IP i la màscara donarà 
com resultat l'adreça de la xarxa. 

  

Exemple: 

Suposem un ordinador amb IP 172.16.10.12 i amb màscara 255.255.0.0. A quina xarxa 
pertany, quants ordinadors pot haver-hi en aqueixa xarxa? 
De l'operació descrita, resulta 172.16.0.0. Per tant aquesta és l'adreça de xarxa. Quant al 
nombre d'ordinadors, els que permeten els octets a zero en aquesta adreça. Per tant, i 
en aquest exemple: 2^16= 65536 (menys un per la comentada adreça de difusió). No 
obstant açò, l'habitual, davant semblant magnitud d'IP's possibles, és establir subxarxes. 
En tal case el nombre d'IP's possibles es redueix en dues unitats per cada subxarxa 
addicional (una per a l'esmentada difusió de la subxarxa i una altra per a denotar a la 
subxarxa). 
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L'adreça de difusió (broadcast) 

L'adreça IP que té tota la seua part de node a uns (açò és, la part que no correspon a la 
identificació de la xarxa) es denomina adreça de broadcast. Serveix per a comunicar, al 
mateix temps i amb un únic datagrama, un node amb tots els altres en la mateixa xarxa. 
En realitat, un ordinador “atén” no solament als datagrames que li arriben amb la seua 
IP sinó també als datagrames que li arriben amb l'adreça de difusió. Si un ordinador 
pertany a diverses subxarxes, tindrà una IP per cadascuna d'elles i una adreça de difusió 
també per cadascuna d'elles. 

  

A partir de la IP i de la màscara es pot obtenir l'adreça de difusió mitjançant l'operació 
lògica: 
IP OR NOT(MASTEGARA) on NOT és el complement a un (substitució d'uns per zeros i 
viceversa) 
En l'anterior exemple, i si no hagueren configurades subxarxes, l'adreça de difusió seria 
172.16.255.255 (la mateixa en tots els ordinadors de la subxarxa) 
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Adreces IP especials 
No totes les adreces IP's de l'anterior classificació estan destinades a l'ús públic. 
S'exclouen els següents rangs exposats en la següent taula, on x, i, z és qualsevol valor 
entre 0 i 255. 
 

Adreça IP privades 
Com s'observa de l'anterior relació d'adreces especials, hi ha certs rangs en cada classe 
d'adreça IP que no estan assignades per a ús públic i que es denominen adreces 
privades. Les adreces privades poden ser utilitzades pels nodes que usen traducció 
d'adreça de xarxa (NAT) per a connectar-se a una xarxa pública o pels nodes que no es 
connecten a Internet. En una mateixa xarxa no pot existir dues adreces iguals, però sí es 
poden repetir en dues xarxes privades que no tinguen connexió entre si o que es 
connecten a través del protocol NAT. Les adreces privades són: 
 

Classe A: 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (8 bits xarxa, 24 bits hosts). 1 xarxa classe A, 
utilitzat, per exemple, en la xarxa militar nord-americana. 
Classe B: 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (12 bits xarxa, 20 bits hosts). 16 xarxes classe B 
contigües, ús en universitats i grans companyies.  
Classe C: 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (16 bits xarxa, 16 bits hosts). 256 xarxes classe 
C contigües, ús domèstic o petites companyies. 
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Dirección Descripción 

0.x.y.z  La 0.0.0.0 que indica que la red no está configurada. Las demás no se usan 

10.x.y.z  IPs privadas de clase A. Se puede utilizar cualquiera de las 224 disponibles 

127.x.y.z   La 127.0.0.0 (localhost) es usada para comunicarse consigo mismo. Las demás no se usan 

169.254.y.z   Utilizadas por los sistemas operativos en su intento de auto-configurar la red (Zeroconf). 

172.[16-31].y.z   IP's privadas de clase B. Se puede utilizar cualquiera de las 220 disponibles 

192.168.x.y   IP's privadas de clase C. Se puede utilizar cualquiera de las 216 disponibles 

14.x.y.z 

39.x.y.z  

128.0.y.z 

191.255.y.z  

192.0.0.z  

192.0.2.z  

192.88.99.z  

198.[18-19].y.z 

223.255.255.z  

240.x.y.z 

 Reservadas para investigación, pruebas, etc… 

[224-239].x.y.z   Reservadas para multi-difusión (multicast). (este rango también es conocido como Clase D)  

255.255.255.255  Multi-difusión dirigida a los ordenadores que comparten la misma red física (broadcast) 


