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Objectius

Els objectius�generals que l'estudiant pot assolir són els següents:

1. Conèixer l'esquema general d'un sistema de telecomunicació.

2. Conèixer el concepte de xarxa, les seves tipologies i funcionament, i les

seves implicacions pràctiques.

3. Conèixer els fonaments tècnics de la xarxa Internet i de les aplicacions

web.

4. Identificar els trets fonamentals d'un sistema de telecomunicació o una

xarxa, davant de situacions pràctiques de contractació de serveis o adqui-

sició de productes relacionats.

Aquests objectius generals es desglossen en els objectius�específics següents:

1. Entendre el concepte de sistema de telecomunicació i els seus elements.

2. Entendre el procés de digitalització i la seva conveniència.

3. Entendre l'amenaça que representa el soroll per a la telecomunicació i la

necessitat del processament de senyal.

4. Exemplificar el funcionament d'un sistema de telecomunicació.

5. Definir xarxa de telecomunicació o informàtica.

6. Entendre el model OSI de capes de funcionament d'una xarxa.

7. Classificar les xarxes segons extensió, topologia física.

8. Entendre els protocols de funcionament de la xarxa.

9. Introduir les xarxes sense fils.

10. Definir la xarxa Internet i conèixer els seus orígens.

11. Conèixer el protocol de comunicació a Internet: TCP/IP.
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12. Identificar serveis construïts sobre la xarxa Internet i els respectius proto-

cols.

13. Definir una aplicació web i descriure'n l'arquitectura bàsica.

14. Definir un servei web i descriure'n l'arquitectura bàsica.

15. Definir intranet i extranet.

16. Entendre la importància de l'amplada de banda per al dimensionament

adequat d'un sistema de telecomunicació.

17. Conèixer a grans trets els serveis comercials de transports de dades.
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1. Sistema de telecomunicació

Tot i que les telecomunicacions són una ciència força més antiga que la in-

formàtica, des de la seva aparició totes dues han anat agafades de la mà. Tot

sistema de telecomunicacions té un component molt important de programa-

ri i, a la vegada, tot ordinador necessita comunicar-se amb altres ordinadors

per a poder extreure'n tot el potencial.

Des del punt de vista de la gestió d'informació ens interessa conèixer descrip-

tivament com funciona un sistema de telecomunicació per a poder actuar amb

solvència com a responsable d'un projecte davant de la necessitat de comuni-

car fonts d'informació.

Si aquestes fonts no estan en suport informàtic caldrà digitalitzar-les, també

caldrà conèixer el procés de la digitalització.

Al llarg de la unitat es fa un recorregut pels elements que integren una comu-

nicació, i s'extrapola a un sistema de telecomunicació.

S'explica la diferència entre un sistema analògic i un de digital i s'avalua quin

dels dos és millor i per què. Per a fer-ho es parteix d'un sistema analògic i es

veu com es pot convertir en digital, s'explica cada pas del procés fins a arribar

a un senyal purament digital. L'objectiu no és conèixer en detall el procés de

digitalització d'un senyal sinó entendre'n la filosofia, el concepte de sistema

digital i veure que les diferències entre un sistema digital i un d'analògic els

fa incompatibles.

Es detallarà un procés de digitalització per a entendre bé què hi ha darrere

la paraula digital. És important extreure'n el concepte, ja que aquí es detalla

la digitalització d'un senyal però el concepte és igual per a una imatge, un

document de text, etc.

Per a avaluar la qualitat dels dos sistemes, digital i analògic, es parla de soroll.

El soroll delata les virtuts i els defectes de cada un dels sistemes i en podrem

treure les nostres pròpies conclusions.

Finalment, i a tall de resum, hi ha un exemple d'un sistema de telecomunicació

conegut per tothom, la ràdio.



© FUOC • PID_00153133 8 Xarxes i comunicacions

1.1. Comunicació i sistema de telecomunicació

Un dels trets distintius de la raça humana és la seva especial habilitat per a

comunicar-se. Al llarg de la història aquesta habilitat s'ha anat desenvolupant

per a donar com a fruit una rica varietat de formes de comunicació: l'escriptura,

la comunicació gestual, la comunicació verbal amb totes les diferents llengües

i dialectes, etc.

Per molts i variats motius, l'home té la necessitat d'introduir elements nous a

la comunicació en situacions en què els interlocutors no es troben cara a cara,

que seria la forma natural de la comunicació. Per a poder seguir gaudint dels

beneficis de la comunicació sense necessitat de tenir una interacció directa

entre els diferents interlocutors i superar, així, la no-coincidència en l'espai i/o

temps dels interlocutors apareixen els primers sistemes de telecomunicació.

Els sistemes de telecomunicació són una evolució del que entenem pròpia-

ment com a comunicació, vegem com defineixen comunicació alguns dels or-

ganismes més distingits.

La Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola defineix comunicació en una de les

seves múltiples accepcions com a:

"Transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor."

El Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra ens diu que per

comunicació s'entén:

"Procés d'interacció que es produeix entre un emissor i un receptor, éssers o sistema, que
consisteix en el pas d'informació del primer al segon mitjançant un codi que es transmet
per mitjà d'un canal."

L'Encyclopedia Britannica ens dóna com a definició de comunicació (communi-

cation):

"The exchange of meanings between individuals through a common system of symbols"
('intercanvi de significats entre individus per mitjà d'un sistema de símbols conegut per
tots dos')."

Les mateixes fonts ens defineixen telecomunicació com a:

"Sistema de comunicación telegráfica, telefónica o radiotelegráfica y demás análogos."

"Transmissió, emissió o recepció d'informacions de qualsevol natura per sistemes elec-
tromagnètics."

"Science and practice of transmitting information by electromagnetic means. A wide va-
riety of information can be transferred through a telecommunications system, including
voice and music, still-frame... ('ciència i pràctica de la transmissió d'informació per mit-
jans electromagnètics. Una gran varietat d'informacions es poden transferir per mitjà dels
sistemes de telecomunicació, entre elles la veu, la música, etc.')."
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Tal com podem comprovar, amb matisos més o menys primmirats tothom

coincideix a definir la telecomunicació en la seva forma més bàsica com a

transmissió d'informació o comunicació a distància, i en matisen el mitjà, n'hi

ha que en diuen mitjans electromagnètics, d'altres especifiquen telefonia, telegra-

fia, etc.

Els primers sistemes de comunicació a distància els trobem amb els missat-

gers, els famosos senyals de fum dels indis, etc. Podem considerar aquests sis-

temes com els primers sistemes de telecomunicació? Pel que hem vist en les

definicions, no. L'Encyclopedia Britannica ens deixa clar que cal utilitzar mèto-

des electromagnètics per a transmetre la informació per a poder considerar

que estem en un sistema de telecomunicació i la RAE directament afirma que

han de ser sistemes telegràfics, telefònics, de ràdio, o similars. Amb aquesta

restricció del ventall de possibilitats hem d'avançar molt en la línia del temps

per a poder trobar els primers sistemes de telecomunicacions; el telègraf, les

primeres emissions de ràdio, els primers telèfons, etc. Tots ja utilitzen els prin-

cipis de l'electromagnetisme desenvolupats per Maxwell per a transmetre la

informació.

James Clerk Maxwell

James Clerk Maxwell (1831-
1879) va aconseguir expressar
les lleis descobertes per Cou-
lomb, Faraday i Ampère en un
conjunt d'equacions (equaci-
ons de Maxwell) que relacio-
nen matemàticament les dis-
tribucions de càrrega i de cor-
rent amb les forces elèctriques
i magnètiques que generen.
Qualsevol problema electro-
magnètic es pot resoldre utilit-
zant les equacions de Maxwell.

Avui dia no ens seria gens difícil trobar sistemes de telecomunicació al nostre

voltant, probablement el lector té en aquests moments ben a prop seu un telè-

fon mòbil, un telèfon fix, un ordinador connectat en xarxa amb altres ordina-

dors, amb accés a Internet, potser una línia ADSL, i segur que no gaire lluny

també té un televisor, una ràdio, i fins i tot al sostre de l'edifici potser hi ha una

antena parabòlica capaç de recollir eficaçment senyals d'algun satèl·lit geoes-

tacionari. Potser fins i tot té un cotxe equipat amb navegador, que connecta

amb el sistema GPS1 per donar la posició o seguir una ruta concreta. És evident

que els sistemes de telecomunicació s'han convertit en companys quotidians

de tots nosaltres i que fins i tot a molts els resultaria difícil mantenir la seva

activitat professional i fins i tot de lleure sense aquests.

Independentment de la simplicitat o de la complexitat que tinguin els sistemes

de telecomunicació, perquè la comunicació els sigui possible a tots hi podem

identificar unes parts comunes i independents de la tecnologia del sistema. És

a dir, en tot sistema de telecomunicació podem distingir les parts essencials de

tota comunicació: emissor, medi, missatge, codi, receptor.

1.1.1. Elements de la comunicació

Tota comunicació, sigui de la naturalesa que sigui, per tal que tingui èxit, ha

d'incloure un emissor, un mitjà de transmissió, un missatge per transmetre,

un codi conegut pels interlocutors i un receptor. El missatge ha de respondre

a un codi conegut tant pel transmissor com pel receptor.

• Emissor: és el que proporciona la informació.

Satèl·lit geoestacionari

És un satèl·lit amb òrbita geo-
estacionària. L'òrbita geoesta-
cionària és a 36.000 km de la
Terra, té la virtut que el satèl·lit
a la mateixa velocitat angular
de rotació de la Terra de ma-
nera que des de la superfície
de la Terra sembla que no es
mogui de lloc.

(1)GPS: global position system; siste-
ma format per 24 satèl·lits d'òrbita
baixa que ens donen amb precisió
la posició del receptor sobre la su-
perfície terrestre.
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• Medi: és el vehicle pel qual viatja la informació.

• Missatge: és el total de la informació que proporciona l'emissor.

• Codi: és el conjunt de regles i normes que han de conèixer tant l'emissor

com el receptor per tal d'entendre el missatge.

• Receptor: és el que rep la informació.

1.1.2. Elements en un sistema de telecomunicació

Tot sistema de telecomunicació, sigui quina sigui la tecnologia emprada, té

com a objectiu comunicar emissor i receptor, per tant, ha de disposar dels

mateixos elements que una comunicació (un emissor, un mitjà de transmissió,

un missatge per transmetre, un codi conegut pels interlocutors i un receptor).

En el cas d'un sistema de telecomunicació s'introdueix la particularitat que la

informació s'emetrà, viatjarà i es rebrà mitjançant sistemes electromagnètics.

És a dir, ara es poden definir les parts afegint-hi aquest matís:

• Emissor: és el que proporciona la informació modelada per a ser transmesa

en forma d'impulsos electromagnètics.

• Medi: és el vehicle pel qual viatja la informació electromagnètica.

• Missatge: és el total de la informació que proporciona l'emissor. Dins del

sistema de telecomunicació el missatge anirà disfressat del que anomena-

rem senyal.

• Codi: és el conjunt de regles i normes que han de conèixer tant l'emissor

com el receptor per tal de poder tractar el missatge.

• Receptor: és el que rep la informació en forma d'impulsos electromagnè-

tics.

L'obsessió de tot sistema de telecomunicació és conservar, mimar, i tenir el

màxim de cura del senyal que viatja pel mitjà per tal que no es degradi i,

d'aquesta manera, poder fer arribar al receptor tota la informació. La qualitat

de tot sistema de telecomunicació depèn de la capacitat que tingui el receptor

de reproduir el senyal que li arriba fidelment a la manera com s'ha emès.
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1.2. El senyal en un sistema de telecomunicació

Com ja hem apuntat en l'apartat anterior, tots els elements del sistema tenen

com a objectiu comú mantenir la informació veraç. La informació viatja, és el

passatger del senyal, l'objectiu comú és fer arribar al receptor un senyal idèntic

al que s'ha emès a l'emissor. El senyal només arribarà idèntic en casos ideals,

en els casos reals sempre hi haurà alguna variació respecte del senyal emès. El

sistema pot permetre que el senyal variï formalment, però cal que el viatger del

senyal, el missatge, sigui igual o almenys mantingui el seu significat idèntic

a com s'ha emès.

En funció de la tecnologia del sistema de telecomunicació, el senyal es presen-

tarà en forma d'ones de ràdio, llum, senyals elèctrics, etc. El factor comú de

tots és que físicament tenen una base electromagnètica.

Per al curs, no ens interessen les bases electromagnètiques del senyal ni tampoc

no perseguim fer-ne un model matemàtic que n'expliqui el comportament i

propietats, en canvi sí que convé saber quins tipus de senyal es poden tenir.

1.2.1. Tipus de senyal

Es pot tipificar el senyal basant-se en molts criteris, a nosaltres només ens

interessa tenir clara la diferència entre un senyal analògic i un senyal digital.

Aquesta diferència condiciona tot el sistema, ja que els sistemes analògics són

absolutament incompatibles amb els sistemes digitals i viceversa.

Senyal analògic

Per definició, un senyal analògic és tot senyal continu en el temps.

Per a poder veure més clar el concepte que la pura definició ens serà molt útil

representar senyals gràficament en uns eixos cartesians on l'eix d'ordenades

sigui la intensitat del senyal i l'eix d'abscisses sigui el temps.
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Exemples de senyals analògics.

Com podem veure en els gràfics anteriors, tots els senyals són continus al llarg

del temps, no hi ha cap interrupció del senyal.

Senyal digital

En contraposició al senyal analògic, el senyal digital es defineix com

aquell senyal que és discret en el temps.

Un senyal digital no pot tenir continuïtat en el temps de manera que un senyal

mai no podrà ser analògic i digital simultàniament.

Igual que en el cas del senyal analògic, la seva representació gràfica ens ajudarà

a entendre el concepte.

Nota

En la natura tots els senyals
són analògics.
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Exemples de senyals digitals.

Com es pot veure en els gràfics anteriors, els senyals d'exemple no són continus

en el temps, van fent salts. Aquest canvi sobtat d'un valor a un altre és el que

no pot fer mai un senyal analògic.

En la natura no hi ha senyals digitals, tot són senyals analògics. Tot i que

mitjançant generadors de senyals podem fer esglaons molt similars als de les

gràfiques, el salt mai no tindrà un pendent vertical com en les gràfiques.

1.3. El soroll en un sistema de telecomunicació

Dins d'un sistema de telecomunicació entenem com a soroll tot aquell

senyal indesitjat que pertorba el senyal que conté la informació, inde-

pendentment de la seva naturalesa.

1.3.1. Fonts de soroll

L'origen de les fonts de sorolls pot ser molt variat i no ens preocupa perquè

sovint no podem fer res sobre la font, el que ens preocupa són els seus efectes

sobre el senyal d'informació i cal que el sistema es protegeixi contra aquests

efectes.

De soroll n'hi ha d'origen natural, d'origen humà i d'origen còsmic. Per al

sistema, l'origen no és important perquè els efectes sempre són el mateix, de-

gradar el senyal. Són fonts de soroll:

Funció no derivable

Matemàticament es diu que
la funció no és derivable en
els punts on es produeixen les
discontinuïtats, els salts.
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• La�temperatura: un cable, pel sol fet de tenir una temperatura determina-

da, fa que la seva estructura atòmica radiï petites quantitats d'energia que

es poden sobreposar al senyal d'informació. Com més alta sigui la tempe-

ratura, més radiació hi ha i més nocius són els efectes.

• Qualsevol� altra� emissió� de� radiofreqüència: es poden sobreposar a

l'emissió del senyal d'informació. Que els efectes siguin o no nocius de-

pendrà de si els dos senyals comparteixen alguna freqüència (si els espec-

tres s'encavalquen).

• El�sol: una antena orientada al sol fa que a part del senyal d'informació

vegi una gran radiació d'altres senyals que eviten que sigui capaç de discri-

minar correctament el senyal d'informació. Igual que li passa a l'ull humà,

que s'enlluerna en mirar el sol i no hi veu bé (des del punt de vista que

ens ocupa, es pot dir que l'ull humà és una antena excel·lent que té per

amplada de banda les freqüències que hi ha a l'espectre visible de la llum).

• Camps�magnètics tant d'origen natural com els causats per l'activitat hu-

mana, com les línies d'alta tensió, motors elèctrics, etc., també poden afec-

tar el senyal d'informació.

• Etc.

La qualitat del sistema agafant com a referència el soroll, ens la dóna la relació

senyal-soroll. S'estudiarà la relació senyal-soroll després de l'apartat de proces-

sament del senyal, ja que així es tindrà un criteri millor per a determinar si un

senyal digital és més o menys resistent al soroll.

1.4. Processament del senyal

Veiem que el senyal és una entitat dèbil i atacada constantment pel soroll,

per tant, cal que dotem el sistema de formes per a recuperar-ne la salut, ja

que d'això depèn que la informació arribi al receptor fidel com li ha donat

l'emissor.

En un sistema es poden posar molts elements que ajudin a refer el senyal si s'ha

degradat, però això sempre queda a criteri de qui dissenyi i gestioni el sistema.

El primer pas, i el més important, és donar al sistema de telecomunicació un

senyal fort, capaç de lluitar per ell mateix contra totes les circumstàncies que

es trobarà en el camí. Per aquest motiu no serveix qualsevol senyal.

Hi ha senyals que per naturalesa estan més ben dotats per a ser usats en un

sistema de telecomunicacions, són més resistents al soroll. Cal que el senyal

que conté la informació prengui una d'aquestes formes sense que la informació

que viatja dins el senyal s'alteri.
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Serà bo manipular, transformar i adaptar el missatge amb la informació fins

que prengui la forma òptima per a ser transmesa. De totes aquestes manipu-

lacions del senyal en direm processament del senyal.

1.4.1. Digitalització del senyal

Com es podrà comprovar al llarg d'aquesta unitat, per la seva pròpia naturale-

sa, un senyal digital és més robust al soroll que un senyal analògic, per tant, es

recomana utilitzar sistemes de transmissió digital per tal de tenir les màximes

garanties de rebre correctament el senyal. D'altra banda, també cal recordar

que en la natura tots els senyals són analògics i, en conseqüència, s'haurà de

fer un primer processament del senyal per tal de convertir-lo en digital.

Per a il·lustrar el pas d'analògic a digital (digitalització) partirem del senyal

següent, que a partir d'ara anomenarem DEMO:

Senyal analògic. La resta del capítol es referirà a aquest senyal com a DEMO
(demostració).

Si la diferència entre un senyal digital i un d'analògic és la seva continuïtat en

el temps, per a passar d'analògic a digital el primer que cal fer és trencar la seva

continuïtat en el temps. Aquest procés s'anomena mostreig.

Mostreig

Es tracta de prendre mostres del senyal analògic. Aquestes mostres s'han de

prendre equidistants les unes de les altres, és a dir, hem d'agafar les mostres

de l'amplitud del senyal a intervals de temps iguals. El temps entre mostres

s'anomena període de mostreig (Tm) o freqüència de mostreig (fm = 1/Tm).

No es pot escollir un període de mostreig a l'atzar, si ho féssim correríem el pe-

rill de prendre poques mostres (submostreig) i no poder reproduir fidelment el

senyal al receptor per falta d'informació. També ens podria passar que agafés-

sim més mostres del compte (sobremostreig), en aquest cas no hi hauria pro-

blemes de fidelitat en el senyal però estaríem transmetent més informació de

la necessària i el sistema perdria eficiència (ocupariem una amplada de banda

innecessari).
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Com es pot escollir un període de mostreig correcte? Només cal respectar la

llei de Nyquist. La llei de Nyquist ens adverteix que:

"La freqüència de mostreig ha de ser, com a mínim, dues vegades l'amplada de banda2

del senyal, Fm> = 2 W".

Això ens diu que hem de prendre mostres amb una freqüència mínima dues

vegades superior a la freqüència màxima del senyal.

Per a assentar els conceptes anteriors ens poden ajudar els gràfics següents,

on es veu el procés de mostreig d'un senyal analògic presentat anteriorment

(senyal DEMO).

Mostreig del senyal DEMO.

En els gràfics anteriors es poden veure tres casos de mostreig de la funció DE-

MO.

Llei de Nyquist

La va desenvolupar el físic i en-
ginyer elèctric i de comunica-
cions Harry Nyquist. Va néixer
a Suècia el 7 de febrer de 1889
i va morir a Texas el 4 d'abril
de 1976.

(2)Rang de freqüències que ocupa
el senyal.

Per a saber-ne més

Per a tenir més informació so-
bre l'amplada de banda, po-
deu consultar l'apartat "Ampla-
da de banda" de la unitat "Di-
mensionament de xarxes".

Per a saber quin és el mostreig ideal ens cal saber l'amplada de banda o freqüèn-

cia màxima del senyal. Esbrinar l'amplada de banda del senyal demana una

anàlisi espectral amb fort contingut matemàtic que està fora dels objectius del

curs. De totes maneres, es farà la suposició que l'amplada de banda del senyal

és de 16,5 Hz3.

(3)Valor d'amplada de banda supo-
sat. No és real per a poder dibui-
xar les mostres en els gràfics amb
claredat.
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En la gràfica superior dreta tenim un clar submostreig. Independentment de

saber o no l'amplada de banda ja es pot intuir que amb només aquestes cinc

mostres ens serà impossible reproduir fidelment el senyal DEMO. El mostreig

recull cinc mostres, és a dir, prenem mostres cada 1,2/4 = 0,3 s, Tm = 0,3 s, fm

= 1/0,3 = 3,33 Hz (fm < fnyquist).

En la gràfica inferior esquerra tenim un clar sobremostreig. Independentment

de saber o no l'amplada de banda, podem intuir que estem recollint un nom-

bre exagerat de mostres, més de les estrictament imprescindibles. El mostreig

recull 201 mostres, és a dir, prenem mostres cada 1,2/200 = 0,006 s, Tm = 0,005

s, fm = 1/0,006 = 166,67 Hz (fm >> fnyquist).

En la gràfica inferior dreta tenim el mostreig correcte segons Nyquist. Sabent

que l'amplada de banda del senyal és de 16,5 Hz, haurem de prendre mostres

en un període no superior a 1/16,5 = 0,061 s. El mostreig s'ha fet amb un

període de 0,06 s, de manera que en l'interval de temps de la gràfica s'han

recollit 21 mostres. Es prenen mostres cada 1,2/20 = 0,06 s, Tm = 0,06 s, fm =

1/0,06 = 16,67 Hz (fm > fnyquist).

Senyal i freqüència

Com es pot intuir, com menys variació tingui un senyal, menys freqüència màxima té
i menys mostres cal prendre per unitat de temps. Portant això al límit, tenim que un
senyal constant té freqüència zero, de manera que prenent una sola mostra ja complim
el criteri de Nyquist.

Amb l'única mostra presa en la gràfica de la dreta podem reproduir exactament el senyal
de la gràfica de l'esquerra, ja que en tenir l'amplitud constant només ens cal saber, pre-
cisament, el valor de l'amplitud.

Quantificació

Un cop fet el mostreig, ja podem crear el senyal digital, encara que és un senyal

digital massa complex per a manipular-lo. La complexitat recau en el fet que

si bé les mostres ens donen un senyal discret en el temps, el valor de cada

mostra pot prendre un nombre infinit de valors. Ens agradaria acotar aquest

nombre a uns pocs valors.
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Senyal digital obtingut de les mostres del senyal DEMO.

En la gràfica superior dreta, veiem com a partir de les mostres creem el senyal

digital. Veiem més clarament el senyal digital en la gràfica inferior.

L'objectiu és limitar l'amplitud de cada graó del senyal digital, de manera que

prengui un nombre finit i conegut de valors. Per a fer-ho caldrà decidir quants

i quins valors permetem que agafi el senyal. Un cop sabem aquests valors ens

definim uns llindars de decisió per tal de restringir cada mostra al valor permès

que més se li acosti.

Per al nostre exemple, permetrem vuit valors: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. de manera

que els graons que estiguin per sota de l'amplitud 0,5, els considerarem 0, els

graons amb una amplitud entre 0,6 i 1,5 se'ls assigna el valor 1, entre 1,6 i

2,5 s'assigna valor 2, i així successivament fins a transformar el nostre senyal

digital en un altre senyal digital però ara amb la seva amplitud restringida a

un nombre acotat de valors.

En els gràfics següents es veu el procés de la quantificació amb detall.
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Quantificació de les mostres obtingudes del senyal DEMO.

En la gràfica superior esquerra podem veure el senyal analògic i el senyal di-

gital fruit del mostreig. En la gràfica s'han marcat amb línies discontínues ho-

ritzontals els únics valors que volem que prengui el senyal digital. Amb línies

contínues s'han marcat els llindars de decisió per a determinar si una mostra

(graó del senyal digital) pertany a un valor permès o un altre.

En la gràfica superior dreta hi ha la clau per a entendre la quantificació. Veiem

el senyal digital anterior (color blau) i el senyal digital nou (color verd), el que

resulta de transformar l'alçada de cada graó al seu corresponent valor permès.

Finalment, en el gràfic inferior hi tenim el senyal digital quantificat que n'ha

resultat.

Des del principi, el que busquem és transmetre la informació del senyal DE-

MO en forma d'uns i zeros. La resposta final a aquesta intenció la trobem en

els nivells de quantificació. Tenim 8 nivells de quantificació, en binari per a

representar el vuit ens fan falta tres bits (2n = 8, n = 3). Per això, a l'esquerra de

cada gràfica, sobre cada una de les línies discontínues que marquen els nivells

permesos hi ha escrit el valor del nivell en binari.

Taula de conversió decimal-binari

Sist. decimal Sist. binari

0 000
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Sist. decimal Sist. binari

1 001

2 010

3 011

4 100

5 101

6 110

7 111

Per tant, podem escriure el senyal com en el tren de bits següent:

Senyal DEMO digital.

És a dir, transmetre el senyal DEMO equival a transmetre el tren de bits següent

que ens marca la segona fila de la taula anterior.

Taula. Relació decimal-binària dels nivells quantificats

Quan quantifiquem, inevitablement perdem informació (ja que canviem

l'altura de les mostres obtingudes del senyal original), aquesta pèrdua serà irre-

cuperable! El receptor mai no podrà saber quin era el senyal analògic generat a

l'emissor amb un 100% de precisió. Evidentment, com més nivells de quantifi-

cació tinguem, menys severa serà la pèrdua de fidelitat. El preu a pagar sempre

és l'amplada de banda, caldrà transmetre més bits per segon, més informació.
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La pèrdua d'aquesta fidelitat no ha d'alarmar, ja que, si bé el missatge for-

malment no és fidel al 100%, el seu significat sí que pot ser perfectament

intel·ligible. La telefonia és un exemple en aquest sentit: tots hem comprovat

que la veu de les persones canvia si la sentim per telèfon, i això no és cap

problema perquè els interlocutors puguin entendre els seus missatges.

1.4.2. Codificació

Un cop fet el mostreig i la quantificació obtenim una col·lecció de bits (uns i

zeros). Per tal de fer més eficient la transmissió i enviar més informació en el

mateix temps es pot trencar la col·lecció i fer grups de 2,3,4 o n bits. D'aquesta

manera es pot codificar cada grup i enviar un únic símbol que representi el

grup.

Si fem grups de 2 bits, tindrem 4 símbols possibles; 00,01,10,11. Si el grup

és de 3 bits, tenim 8 símbols possibles; 000,001,010,011,100,101,110,111. De

manera general, per a un grup amb n bits tenim 2n símbols.

Òbviament, caldrà que el receptor sigui capaç de distingir entre 2n símbols per

tal de fer el pas invers correctament.

Tornant a l'exemple del senyal DEMO, suposem que el nostre sistema digital

és capaç de discriminar no solament entre dos valors (uns i zeros), sinó que és

capaç de diferenciar 8 valors (A,B,C,D,E,F,G,H).

Si fem l'associació dels vuit valors amb els vuit nivells amb què s'ha quantificat:

Taula de conversió de bits a baudis (símbols)

Valors binaris de la quantificació Símbols a transmetre

000 A

001 B

010 C

011 D

100 E

101 F

110 G

111 H

En aquest cas, el tren de símbols a transmetre seria:
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Relació decimal-binari-baudis(símbols) dels nivells quantificats

ABBDFHFDGBBBBBBCBBBAA

Com es pot veure, en codificar s'envien menys dades però el mateix missatge,

per tant, es guanya en eficiència del sistema. El preu que es paga és que els

emissors i receptors són més complexos, més cars i el senyal es fa menys resis-

tent al soroll com més nivells siguin capaços de discriminar.

En general, com més gran sigui el nombre de símbols, és més probable que el

soroll acumulat en el senyal aconsegueixi canviar un símbol per un altre.

Quan s'emeten símbols es parla de bauds i sovint la velocitat de transmissió es

dóna en bauds per segon (equival a símbols per segon). Si cada baud té tres bits,

la velocitat en bits (bps) serà tres vegades la velocitat en bauds. Actualment, ja

gairebé ha desaparegut l'ús del terme baud, atès que la dependència que té amb

la codificació fa que no doni una idea real de la velocitat de la transmissió.

L'única unitat de magnitud que ens dóna la velocitat real de transmissió són

els bits per segon (bps).

1.4.3. Modulació

Modular el senyal és un dels passos més importants en la lluita contra el so-

roll. De la qualitat de la modulació depèn en bona mesura l'eficàcia final del

sistema.

Hi ha senyals que per naturalesa són molt resistents a les interferències i el

soroll. Cal aprofitar aquesta característica i usar aquests senyals per a la trans-

missió. La modulació consisteix a posar el senyal a mà la informació dins d'un

d'aquests senyals capaços de viatjar amb un grau de degradació mínim.

Modulació analògica

Començarem explicant el concepte de modulació per un senyal analògic per-

què és molt més intuïtiu que el cas digital. Com ja s'ha apuntat en la intro-

ducció, la filosofia de la modulació és posar el senyal d'informació a dins d'un

altre senyal que sabem que és l'òptim per a ser transmès, per la seva resistència

a les interferències, per la seva poca atenuació, etc.

En tota modulació tenim dos senyals: el senyal modulador, a vegades també

anomenat portador, i el senyal a modular o senyal amb la informació que s'ha

de transmetre. Un cop feta la modulació obtenim el senyal modulat, que és

un senyal formalment amb l'aparença i les propietats del senyal modulador
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però que conté a dins el senyal d'informació. De manera que, quan modulem

el senyal d'informació, aquest viatja com a passatger d'un vehicle anomenat

senyal modulat i que ha aparegut gràcies al senyal modulador.

En els exemples dels gràfics següents hi ha la modulació d'un senyal analògic:

Procés de modulació d'amplitud o modulació AM.

En la gràfica superior esquerra tenim el senyal que volem transmetre, el que

conté la informació.

En la gràfica superior dreta hi ha un senyal portador. Per les seves propietats

fa que sigui un senyal millor per a transmetre.

En la gràfica inferior esquerra hi ha el resultat de la modulació, s'han multi-

plicat els dos senyals de les figures superiors i ha donat un senyal modulat,

conté la freqüència del senyal portador i a dins viatja el senyal que contenia

la informació que s'havia de transmetre, el senyal d'informació es troba en

l'embolcall del senyal modulat, com es pot veure en el gràfic inferior dret.

Modulacions

S'ha vist un exemple de modulació d'amplitud (AM). La informació viatja en l'amplitud
del senyal portador. Cada sistema té les seves pròpies modulacions: FM (freqüència mo-
dulada), en què la informació modula la freqüència; modulacions de banda vestigial, que
fan servir els sistemes de televisió, etc.

Els sistemes digitals tenen les seves pròpies modulacions, però en general són molt més
complexes que la modulació AM vista als gràfics.
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Modulació digital

Recordem que per als senyals digitals el que ens cal transmetre són símbols.

En el cas més bàsic un símbol equival a un bit, és a dir, un 1 o un 0; el senyal

tindria la forma d'un tren de polsos quadrats.

El senyal modulador o portador serà el mateix que en l'exemple analògic, ja

que sabem que és un senyal òptim per a la transmissió.

A diferència del cas analògic no multiplicarem els dos senyals, sinó que usarem

el senyal modulador per a indicar si cal transmetre un 1 o un 0.

Hi ha bàsicament tres possibilitats:

• Modular l'amplitud - ASK (amplitude shift keying): En aquest cas els 0 es

transmeten com a absència de senyal i els 1 com a presència de senyal.

• Modular la freqüència - FSK (frequency shift keying): En aquest cas els 0 i

els 1 se simbolitzen amb el mateix senyal però amb una freqüència lleu-

gerament diferent.

• Modular la fase - PSK (phase shift keying): En aquest cas els 0 i els 1 se

simbolitzen amb el mateix senyal però en contrafase.

Procés de modulació digital.

Per al cas d'una codificació del senyal amb M símbols, es poden extrapolar els

criteris i donaria lloc a les modulacions M-ASK, M-FSK, M-PSK.

1.4.4. Desmodulació

És el procés invers a la modulació. Es tracta de rescatar el senyal d'informació

de dins del senyal modulat.
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Per al cas particular d'una modulació AM, el desmodulador hauria de ser un

sistema que fos capaç de captar l'embolcall del senyal modulat, que coincideix

amb el senyal d'informació.

Com hem vist en la gràfica inferior esquerra "Procés de modulació d'amplitud

o modulació AM" de l'apartat anterior, l'embolcall conté la informació útil.

1.4.5. Xifratge i encriptació

Xifrar o encriptar un missatge ens garanteix la confidencialitat de les dades que

s'han de transmetre. Acostumen a ser elements que segueixen algorismes molt

complexos perquè el missatge es pugui desxifrar únicament pel destinatari

que en posseeixi la clau. Tot i això, es pot demostrar matemàticament que el

xifratge perfecte no existeix, tots es poden desxifrar sense necessitat de saber

la clau a priori, tot i que sovint el temps que s'haurà d'invertir i la potència

de càlcul necessària per a fer-ho hauria de ser tan gran que fan que el procés

sigui inviable.

Un dels mètodes més utilitzats a l'hora de xifrar missatges consisteix a assignar

a cada usuari una clau pública i una clau privada amb la característica que la

clau particular és l'única que pot desxifrar els missatges xifrats per la seva clau

pública. Tothom coneix la clau pública de qualsevol usuari però ningú més que

el mateix usuari coneix la seva clau privada. La manera d'operar és la següent:

L'usuari A desitja enviar un missatge xifrat a l'usuari B. Per a fer-ho, l'usuari

A haurà d'aconseguir la clau pública de B, com que és pública no tindrà cap

problema per a aconseguir-la, xifrarà el missatge utilitzant la clau pública de

B i l'enviarà a l'usuari B. L'única clau que pot desxifrar un missatge xifrat amb

la clau pública de B és la clau privada de B. Quan li arribi el missatge, l'usuari

B el podrà desxifrar, ja que ell és l'únic que coneix la clau privada de B.

1.4.6. Compressió

En els sistemes d'informació sovint els recursos són limitats, poden estar limi-

tats per diferents factors:

• Espai: l'espai físic on s'emmagatzema la informació mai no és infinit i té

una capacitat limitada.

• Econòmics: els recursos per a emmagatzemar la informació no són

gratuïts.

• Tècnics: els recursos per a transmetre la informació, bàsicament l'amplada

de banda, és un bé escàs i molt car. Cal disposar del maquinari que suporti

prou amplada de banda per a transmetre còmodament la informació.
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Es poden alleugerir notablement aquestes limitacions comprimint la informa-

ció.

Una compressió mai no és gratuïta, de vegades es paga amb una reducció de

l'eficiència i de la qualitat del sistema i d'altres vegades es paga només amb la

reducció de l'eficiència del sistema.

Els algorismes de compressió d'informació són molts i molt coneguts, entre

els més populars i coneguts hi ha els arxius ZIP, ARJ, RAR, etc.

Les imatges, l'àudio i el vídeo són formats que ocupen una quantitat enorme

de recursos, per això són els arxius més susceptibles de ser comprimits. Entre

les compressions més conegudes tenim l'algorisme JPEG per a imatges, MPEG

per a vídeo i MP3 per a àudio.

Comprimir amb pèrdua de qualitat o sense

Cada algorisme de compressió funciona d'una manera particular, diferent i

sovint molt astuta.

L'exemple no vol ser un cas real, només pretén il·lustrar com es pot comprimir

amb pèrdua de qualitat o sense.

• Amb�pèrdua�de�qualitat

Tenim emmagatzemada en un fitxer la imatge següent formada per aquests

9 píxels:

En el fitxer sense comprimir hi hauria la informació continguda de color (V1

= verd1, V2 = verd2, etc.) de cada un dels píxels de manera seqüencial del

primer a l'últim:

Píxel 1 Píxel 2 Píxel 3 Píxel 4 Píxel 5 Píxel 6 Píxel 7 Píxel 8 Píxel 9

V1 V2 V3 B1 B2 B3 R1 R2 R3

El contingut del fitxer seria aquest:

V1V2V3B1B2B3R1R2R3

En l'exemple per a fer la compressió s'usarà l'aproximació per patrons o plan-

tilles. L'algorisme faria un estudi de la imatge i n'extrauria un nombre finit de

patrons o imatges més petites, dividiria la imatge en parts petites i a cada part

li assignaria el patró que més se li assemblés.
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Per al nostre cas suposem la taula de patrons:

L'algorisme dividirà la imatge en parts, per exemple de tres píxels, i assignarà

a cada part el patró que més se li assembli:

Finalment, el fitxer quedaria com:

VRB (compressió del 33%)

Que ens vindria a dir que els tres primers píxels s'han aproximat al patró V, els

tres següents al patró B, i els tres darrers al patró R.

Això es tradueix amb la imatge:

Evidentment, en la imatge comprimida hi ha una reducció en la qualitat.

Un dels formats més utilitzats de compressió d'imatges amb pèrdua de qualitat

és el JPEG (joint photographic expert group). Quan comprimim en JPEG es pot

ajustar el grau de qualitat: a més qualitat menys compressió.

• Sense�pèrdua�de�qualitat

Suposem la imatge següent.
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L'única manera de comprimir sense perdre qualitat és evitar transmetre la

redundància de la imatge, afortunadament les imatges acostumen a ser molt

redundants.

En el fitxer sense comprimir transmetríem el color de cada píxel.

Píxel 1 Píxel 2 Píxel 3 Píxel 4 Píxel 5 Píxel 6 Píxel 7 Píxel 8 Píxel 9

V V V B B B R R R

Quedaria un fitxer com aquest:

VVVBBBRRR

Si evitem transmetre la redundància podem reduir-lo a:

3V3B3R (compressió del 66%)

És a dir, en comptes de guardar el color de cada píxel es poden guardar tots els

píxels consecutius que són del mateix color tot seguit del valor d'aquest color

(3V = tres píxels de color V). Per al nostre cas, els tres primers de color verd,

els tres següents de color blau, i els tres darrers de color rosa.

La imatge que surt del fitxer 3V3B3R és idèntica a la imatge sense comprimir:

Un dels formats més utilitzats de compressió d'imatges sense pèrdua de quali-

tat és el TIF o TIFF (tagged image file format).

1.5. Relació senyal-soroll

Fins ara s'ha vist que la informació viatja a través del sistema de telecomuni-

cacions mitjançant el senyal, el qual ataca indiscriminadament el soroll i això

afecta la qualitat final del sistema.

1.5.1. Relació senyal-soroll en un sistema de telecomunicació

analògic

La qualitat del sistema serà donada per l'èxit que tingui el senyal a l'hora de

protegir la informació enfront dels intents de degradar-lo que vindran de part

del soroll. El jutge d'aquesta lluita és la relació senyal-soroll, i del seu valor

depèn la qualitat del sistema.

El factor de compressió

El factor de compressió no és
fix, sempre depèn de cada
imatge. Si una imatge té un pí-
xel de cada color i els colors
canvien aleatòriament sense
seguir cap patró mai no es po-
drà fer una compressió sense
pèrdua de qualitat.
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En altres paraules, la qualitat del sistema es mesura de la manera següent: en el

receptor es mesura la potència amb què arriba el senyal d'informació i també es

mesura la potència del soroll que hi arriba. Es fa el quocient entre aquestes dues

potències i d'aquí s'extreu el paràmetre anomenat relació senyal-soroll (SNR,

signal noise ratio) que ens dóna una idea de la qualitat del sistema. Aquest valor

s'expressa normalment en decibels (dB). Com més gran sigui l'SNR, més bona

qualitat tindrà el sistema.

1.5.2. Relació senyal-soroll en un sistema de telecomunicació

digital

El que s'ha dit en l'apartat anterior com a filosofia s'aplica a tot sistema de

telecomunicació, però per la seva pròpia naturalesa no té sentit treure la relació

senyal-soroll d'un sistema digital.

L'equivalent a la relació senyal-soroll en un sistema digital és el que s'anomena

probabilitatd'error. La probabilitat d'error ens mesura la fiabilitat que té el re-

ceptor en decidir quin símbol li ha arribat (un cop llegit el proper apartat

s'entendrà bé què vol dir "decidir quin símbol li ha arribat").

1.5.3. Resistència al soroll

Unes gràfiques poden ajudar a decidir quin dels dos sistemes, digital o analò-

gic, es comporta millor davant el soroll.

Sistema analògic

En el conjunt de gràfiques inferior s'hi representa el senyal DEMO i una funció

que modela el soroll blanc gaussià. El soroll blanc gaussià és una manera de

modelar soroll que s'adapta al soroll que capta qualsevol antena pel fet d'estar

a l'aire lliure.

Televisió sense antena

Si encenem el TV sense en-
dollar l'antena o bé sense sin-
tonitzar cap canal, veurem
una imatge grisa molt granu-
lada, això és el soroll blanc
gaussià que capta l'entrada de
l'antena.
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Senyal DEMO i soroll blanc gaussià.

En la gràfica inferior esquerra tenim el senyal que arriba al receptor, el senyal

DEMO i tot el soroll que se li sobreposa. En la gràfica inferior dreta veiem

clarament la diferència entre el senyal a l'emissor (senyal en blau) i el senyal

al receptor (senyal en vermell).

Com podem veure en algunes parts, el soroll ha fet força mal, però en essència

el senyal és força recognoscible, l'embolcall continua essent molt similar al

senyal DEMO.

Per mitjans complexos de processament del senyal es pot millorar i netejar

força el soroll del senyal al receptor. No hi ha manera de netejar el 100% del

senyal rebut.

Sistema digital

En el conjunt de gràfiques inferiors es representa el senyal DEMO, versió digi-

tal. També hi ha la funció que modela el soroll blanc gaussià, la mateixa que

s'ha presentat per al cas analògic.
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Senyal DEMO digital i soroll blanc gaussià.

Aparentment, els efectes són tan desastrosos o més que en el cas analògic. Els

efectes són molt desastrosos perquè s'ha dibuixat un soroll amb una potència

força elevada per tal de poder veure clar el senyal i el soroll.

En realitat, aquest senyal és més resistent al soroll. El receptor només equivo-

carà la lectura quan el soroll tingui prou amplitud per a fer sobrepassar el llin-

dar, superior o inferior, del nivell que s'havia transmès.

Durant tot l'estudi s'ha suposat un sistema amb 8 nivells d'amplitud (0,1,2...7).

Havíem vist que els llindars de decisió estaven situats a (0,5, 1,5, 2,5,... 7,5),

entre cada nivell tenim un marge en amplitud igual a 1, 0,5 per dalt i 0,5 per

baix. Això vol dir que només hi haurà una mala lectura del receptor si el soroll

té una amplitud més gran de 0,5 o més petita de -0,5. Tota la resta de soroll és

invisible per al nostre sistema, no se n'adona. Mentre el nivell de soroll no sigui

més alt de 0,5 o més baix de -0,5, el senyal que ens arriba és idèntic a l'emès.

És fàcil veure que, com més nivells, més sensible és al soroll. Com més nivells

hi hagi, més s'assembla al senyal analògic.
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Conclusions digital enfront d'analògic

Quan el soroll ataca un sistema analògic el degrada, però aquest, encara que

degradat, manté la informació, a mesura que el soroll es va fent més intens la

informació s'allunya a poc a poc de la seva forma original.

Quan el soroll ataca un sistema digital, aquest sistema digital es manté immu-

ne, no passa res fins que el soroll és tan gran que provoca lectures errònies

al receptor.

En el gràfic següent es diferencien dues zones. La zona central del soroll (-

0,5 +0,5), on el sistema digital té un rendiment clarament superior ja que no

l'afecta el soroll. Fora d'aquesta zona, el sistema analògic presenta la informa-

ció degradada però per a alguns casos prou intel·ligible; el sistema digital en

aquesta zona fa lectures falses de la informació.

Soroll blanc gaussià.

Quin és millor? Depèn del cas. En el sistema analògic, la informació es degrada

progressivament, mentre que en el digital la informació del receptor és correcta

o és falsa, no hi ha terme mitjà.

La televisió analògica enfront de la televisió digital

Per a veure més clarament la comparació fem servir un sistema conegut: la televisió (TV).

En un receptor de TV analògica, quan fa mal temps o la cobertura de TV és deficient, els
canals es veuen amb molta neu, granulats, ratlles, etc. En general, encara que molesti a
la vista es veu la imatge. El soroll degrada i fa que no es vegi nítida, però l'espectador pot
entendre el que està veient.

En els sistemes de TV digitals, bé siguin via satèl·lit, bé via TDT (televisió digital terrestre),
el senyal arriba al descodificador en forma digital, quan per algun motiu, com la meteo-
rologia, el senyal ha acumulat prou soroll, veiem que a la pantalla del televisor apareixen
quadradets negres mentre a la resta de la pantalla es veu la imatge perfectament nítida. Els
quadradets negres corresponen a bits perduts, zones on el soroll s'ha menjat el senyal i el
receptor no pot decidir què li ha arribat. Aquest és l'avantatge i a la vegada l'inconvenient
del sistema digital, es veu perfecte... fins que no es veu.
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1.6. Transmissió d'un senyal de ràdio AM/FM

En el gràfic següent es poden veure a alt nivell tots els punts desenvolupats en

la unitat per a un sistema real de telecomunicació.

Sistema de telecomunicacions. Emissió de ràdio AM/FM o digital.

En el gràfic anterior es pot veure com l'ona acústica emesa pel locutor de rà-

dio és recollida pel micro i es passa a un senyal elèctric (transducció). El se-

nyal elèctric es processa per tal de convertir-lo en un senyal de ràdio AM/FM

o de ràdio digital. S'emet a l'aire i a partir d'aquí el senyal viatjarà per l'espai

mentre trobi repetidors. En aquest trajecte s'anirà "infectant" de soroll. Si al-

gun receptor sintonitza la freqüència a la qual s'ha modelat el senyal, aquest

receptor captarà el senyal amb el soroll que conté a més d'altres senyals que

pugui captar l'antena del receptor, que passaran a ser soroll si el receptor no els

filtra prou bé. Finalment, el receptor processarà el senyal captat per extreure'n

la informació. Amb la informació extreta es farà la transducció inversa, l'ona

elèctrica excitarà les membranes de l'altaveu que provocarà ones de pressió

(acústiques) que reproduiran el so emès pel locutor.
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2. Xarxa de telecomunicació o informàtica

Amb la proliferació de la informàtica a les empreses aviat sorgeix la necessi-

tat de connectar els diferents ordinadors d'una sala, d'un departament, de tot

l'edifici i fins i tot de totes les seus que l'empresa pugui tenir tant dins com

fora del territori nacional.

Aquesta necessitat dóna lloc a les xarxes informàtiques que avui dia són un

element imprescindible per a qualsevol negoci. Les xarxes informàtiques no

només uneixen ordinadors, són un element essencial per a la compartició de

recursos, gràcies a la xarxa es poden compartir impressores, bases de dades,

enviar faxos i correus electrònics des de l'estació de treball, connectar-hi foto-

copiadores, ordinadors portàtils o treballar des d'algun lloc remot com si fós-

sim a l'oficina.

La xarxa estrella des del punt de vista de la informació interna d'una organit-

zació és la xarxa LAN. La unitat es comença per definir els diferents elements

d'una xarxa i es fa un cop d'ull al model OSI, model de referència per a qual-

sevol professional de l'àmbit i que cal conèixer almenys descriptivament per a

convertir-nos amb interlocutors competents a l'hora de tractar amb proveïdors

de xarxes informàtiques.

Es presenten les diferents topologies i mètodes d'accés a la xarxa i finalment

es presenten les xarxes WIFI o sense fils que des de fa temps han invaït tant

entorns corporatius com domèstics.

2.1. Xarxa de telecomunicació o informàtica. Concepte

Per xarxa de telecomunicació s'entén un concepte molt ampli que agrupa una

gran quantitat de xarxes, si bé totes tenen com a factor comú l'objectiu de

distribuir un senyal determinat. Diferents xarxes poden tenir característiques

molt diverses.

Són xarxes de telecomunicació la xarxa de distribució del senyal de televisió,

la xarxa de distribució del senyal telefònic, la xarxa de distribució del senyal

GPS, la de distribució del senyal de telefonia mòbil, la de senyals de ràdio FM,

la de senyals de ràdio de bombers, de policia, d'entitats privades com compa-

nyies de transport, taxis, i un llarg etcètera. És obvi que totes tenen les seves

característiques pròpies i particulars.

A nosaltres ens interessa un determinat tipus de xarxes, molt estès actualment,

les xarxes formades per ordinadors o xarxes informàtiques. En aquesta unitat

estudiarem algunes de les seves característiques principals.
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2.1.1. Elements d'una xarxa informàtica

La xarxa informàtica és el suport físic d'un determinat tipus de sistema de

telecomunicació i, com a tal, inclou els elements ja vistos d'una comunicació,

també n'inclou d'altres que l'ajuden perquè la xarxa funcioni correctament,

és a dir, que sigui capaç d'enviar missatges d'un ordinador a un altre o d'un

ordinador cap a un grup d'ordinadors.

• Transmissor. S'anomenarà transmissor l'ordinador que emet el missatge.

• Mitjà�de�transmissió. Típicament, el mitjà de transmissió d'una xarxa és

el cable, però també es pot construir una xarxa sense fils, molt utilitzades

en entorns en què les distàncies són curtes com oficines, comerços o cases

particulars. Al final de la unitat es comenten més detalladament les xarxes

sense fils. Els cables més utilitzats són:

– Parell trenat.

– Coaxial.

– Fibra òptica.

• Repetidors. Aquests elements reben un senyal, generalment força debilitat

i el reenvien amb més potència de manera que el senyal arriba al següent

repetidor o al destinatari final. Té l'inconvenient que si el senyal arriba

degradat amb soroll o interferències, també els amplifica i reenvia.

• Regeneradors. Actuen com un repetidor, però són elements més sofisti-

cats, no es limiten a repetir el senyal que els arriba, sinó que l'interpreten, el

regeneren i l'emeten, de manera que el senyal de sortida té tota la potència

d'un repetidor però, a més, és un senyal sense degradar, net d'interferències

i de soroll.

• Encaminadors� (routers,� switches). Poden fer funcions de regeneració

però la seva funció principal és encaminar els missatges que li arriben, di-

rigint-los cap a una banda o una altra segons el seu destinatari. S'utilitzen

habitualment per a unir xarxes o subxarxes.

• Receptors. S'anomena receptor cadascun dels destinataris a qui va dirigit

el missatge.

2.2. El model OSI

Tota xarxa ha de fer una sèrie de tasques perquè pugui funcionar com a xarxa

correctament. El model OSI enumera aquestes tasques i les classifica en set

nivells o capes.

Subxarxa

Secció d'una xarxa. Vegeu ca-
blatge estructurat a "Dimensio-
nament".
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El model OSI4 és la referència de tot estudi de xarxes. Es divideix en set capes

o nivells que representen la divisió teòrica de tasques que es recomana fer per

a l'estudi o disseny de qualsevol xarxa.

(4)OSI: open system interconnection.

Cada capa té una funció específica, les capes s'apilen de manera que cadascuna

depèn de la immediatament inferior perquè funcioni correctament.

Les set capes són les següents:

Capes del model de referència OSI.

Les tasques de cada capa són les següents:

1)�Física: defineix les regles per transmetre el flux de bits pel medi físic.

2)�Enllaç: organitza els bits en grups lògics anomenats trames, proporciona

informació pel control del flux i pel control d'errors.

3)�Xarxa: proporciona la possibilitat d'encaminar la informació agrupada en

paquets.

4)�Transport: garanteix que les dades van de l'emissor al destinatari correctes

independentment del medi físic sobre el qual viatgen les dades

5)�Sessió: gestiona la connexió i el manteniment de l'enllaç.

6)�Presentació: sovint forma part del sistema operatiu i s'encarrega de donar

forma a les dades.

7)�Aplicació: són els serveis destinats a l'usuari que es munten sobre la base

d'una xarxa, per exemple, el servei de correu electrònic.

En les definicions de les capes s'ha parlat de trames i paquets, en l'apartat

d'encapsulació s'explica què signifiquen.

Model OSI

No totes les xarxes han de
complir exactament amb
aquest model, de fet, normal-
ment no ho fan. De totes ma-
neres, es recomana tenir-lo en
compte com a referència, ja
que el seu coneixement facili-
ta la comprensió de qualsevol
xarxa i facilita poder fer com-
paratives entre diferents siste-
mes.
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2.2.1. Encapsulació

Quan un ordinador envia dades a un altre per mitjà de la xarxa aquestes no

viatgen soles, sinó que ho fan juntament amb molta més informació útil per a

verificar errors, adreça de destinació, control de flux, etc. Tota aquesta infor-

mació s'afegeix d'una manera ordenada per mitjà d'un procediment anomenat

encapsulació.

Quan les dades s'envien d'un ordinador a un altre, viatgen mitjançant les capes

del model OSI, les tres capes superiors (aplicació, presentació i sessió) preparen

les dades per ser transmeses, creant un format comú per a la transmissió. Un

cop tenim el format comú, l'encapsulació envolta les dades amb la informa-

ció necessària segons els protocols abans que s'uneixi al trànsit de la xarxa. És

a dir, a mesura que les dades van passant per les capes del model OSI reben

capçaleres, informació final i més tipus d'informació que a la fi, garanteix que

les dades arribin a la seva destinació física, i que un cop allà pugin, des de la

capa física fins a la capa d'aplicació, fins a presentar-se en pantalla, emmagat-

zemades en una base de dades, etc.

A la capa de presentació es creen les dades, quan un usuari escriu un correu

per enviar per correu electrònic o vol enviar un document de text, els seus

caràcters alfanumèrics es passen a dades binàries que es poden transmetre per

la xarxa.

A la capa de presentació es transforma la informació alfanumèrica a dades binàries.

A la capa de transport es divideixen les dades en unitats més petites que es

poden gestionar millor, es divideixen en segments de dades. A cada segment

se li dóna un número perquè a la destinació es puguin reordenar i recuperar

el total de les dades en l'ordre correcte.
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La capa de transport es divideix el tren de dades binàries
en segments.

A la capa de xarxa s'encapsula el segment creant un paquet o datagrama. En

el segment s'afegeix informació com les adreces lògiques de la màquina des-

tinatària. Aquestes adreces ajuden els encaminadors a escollir la ruta que ha

de seguir el paquet.

A la capa de xarxa s'encapsen els segments en paquets de dades.

A la capa d'enllaç continua l'encapsulació del paquet amb la creació d'una

trama, a la capçalera de la trama se li afegeix l'adreça MAC de l'origen i el destí.

La capa d'enllaç transmet les dades en forma de bits pels mitjans de la capa

física.

Adreça MAC

Número únic i irrepetible que
porten totes les targetes de
xarxa.
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Finalment a la capa d'enllaç s'encapsen els paquets dins les trames que viatjaran per la xarxa.

Finalment, el tren de bits originat es transmet a la xarxa per mitjans físics

(cablatge, ones, etc.).

Les tres capes inferiors del model OSI són les capes principals del transport de

dades per mitjà d'una xarxa interna o inherent.

2.3. Tipologia d'una xarxa

Una de les maneres en què podem classificar les xarxes és en funció de la seva

extensió.

D'aquesta manera tenim tres tipus bàsics de xarxes: WAN, MAN i LAN.

WAN
(waste area network –' xarxa d'àrea
estesa)

Són xarxes que donen servei a grans extensions de terri-
tori. És una WAN la xarxa de transport del senyal telefònic
o la xarxa Internet.

MAN
(metropolitan area network – ' xarxa
d'àrea metropolitana')

Les xarxes MAN donen servei a extensions moderada-
ment grans de territori, típicament són xarxes urbanes. Es
considera una xarxa MAN el cablatge d'un campus uni-
versitari el d'un polígon industrial o la xarxa formada per
les comunicacions entre els diversos edificis d'una entitat,
sempre que estiguin dins d'un mateix àmbit urbà.

LAN
(local area network – ' xarxa d'àrea
local')

Les xarxes LAN donen servei a petites extensions de ter-
reny. Anomenem xarxa LAN el cablatge que ocupa una
oficina, la planta d'un edifici, un edifici sencer, una esco-
la, el conjunt edifici d'oficines més magatzem que tenen
moltes empreses, etc.

Per als objectius del curs, dels tres tipus de xarxes, les que més ens interessen

són les xarxes LAN, ja que són aquelles amb què habitualment es treballa a

nivell d'usuari; les WAN i les MAN són xarxes que tenen el seu domini en el

transport a grans distàncies d'informació, que acostuma a ser més de l'interès
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de les grans operadores de telecomunicacions. Les xarxes que trobem en ofi-

cines, fàbriques, magatzems, etc. formen sempre una LAN. Empreses, biblio-

teques, arxius, centres mèdics, ajuntaments, etc. poden tenir una MAN/WAN

que posi en contacte les diferents LAN que tenen en cada edifici.

Combinar els diferents tipus de xarxes no és incompatible, al contrari, sovint

és recomanable o imprescindible.

Exemple biblioteques universitat

Posem, per exemple, el conjunt de biblioteques d'una universitat, els terminals dels PC
de la biblioteca de cada facultat estaran units en xarxa mitjançant la LAN de l'edifici on
es trobi, però òbviament un dels avantatges que ens aporta la informàtica és compartir la
informació i seria imperdonable que les diferents biblioteques no compartissin informa-
ció interna útil per a la seva feina. La unió de la informació de les diferents biblioteques
formaria una MAN. Per acabar de tenir un sistema complet, la universitat podria tenir
convenis amb altres universitats d'altres ciutats del país o de l'estranger per a compartir
les dades de les seves xarxes de biblioteques, aquestes dades estarien unides mitjançant
una xarxa WAN.

Model de possibles interrelacions entre LAN, MAN i WAN.

En la figura anterior es pot veure que els tres tipus de xarxes es poden unir

entre elles i que qualsevol combinació és possible.

2.4. Topologia de xarxes

Hi ha diverses maneres d'unir els components (ordinadors, impressores, faxos,

discos durs de xarxa, etc.) que formen la xarxa. Es poden classificar diferents

tipus de xarxa segons la topologia del cablatge de la mateixa xarxa. Per a les

xarxes LAN hi ha tres tipologies bàsiques.
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2.4.1. Cablatge en estrella

La connexió física del cablatge es caracteritza perquè totes les estacions de

treball estan unides físicament amb una estació central, que és l'encarregada

de gestionar les comunicacions de la xarxa.

Model de topologia en estrella

Avantatges Inconvenients

• Cada estació de treball pot utilitzar una ve-
locitat de comunicació diferent. L'estació
central serà l'encarregada de gestionar el
flux de la informació adequadament quan
es transmet entre estacions que funcionen
a diferents velocitats.

• Es detecta l'origen de les avaries fàcilment
i el fet que una estació de treball deixi de
funcionar no afecta el funcionament de la
xarxa des del punt de vista de les altres es-
tacions, a excepció que l'estació de treball
que deixi de funcionar sigui la central.

• Si deixa de funcionar el node central de la
xarxa, la xarxa deixa de funcionar, dit en
argot informàtic, cau la xarxa.

• Elevat trànsit al node central de la xarxa.

• Totes les comunicacions han de passar pel
node central de la xarxa, això fa aparèi-
xer la possibilitat que es produeixi un coll
d'ampolla si la màquina central no és prou
potent per a atendre totes les transmissi-
ons a la velocitat adequada, en aquest cas
la xarxa s'alenteix. Com més gran sigui el
nombre d'estacions de treball a la xarxa,
més gran és el risc de tenir aquest coll
d'ampolla.
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2.4.2. Cablatge en anell

Tipològicament, el cablatge en anell uneix totes les estacions de treball for-

mant una anella, de manera que cada estació està unida a la que la precedeix

i a la que la succeeix, així successivament fins a completar un cercle lògic.

Model de topologia en anell

Avantatges Inconvenients

• La més destacada és que ofereix una taxa
d'errors molt baixa, ja que les estacions no
retransmeten la informació tal com els ar-
riba sinó que la llegeixen, la interpreten i,
en cas de no ser ells els destinataris, la re-
generen abans de retransmetre-la de nou a
la xarxa.

• És una xarxa fràgil, si es desconnecta una
de les estacions de treball, la xarxa deixa de
funcionar, ja que s'ha obert l'anell i en fer-
ho és com si haguéssim tallat el mitjà sobre
el qual circula la informació.

• Quan hi ha un gran nombre d'estacions de
treball pot ser una xarxa lenta, per la seva
pròpia idiosincràsia, ja que els missatges no
van mai pel camí més curt sinó que seguei-
xen un ordre estricte per mitjà de les esta-
cions que formen l'anell. A cada estació s'ha
de llegir la informació que arriba, consul-
tar si és l'estació destinatària o si no ho és,
regenerar el missatge i enviar-lo a l'estació
següent de la xarxa.
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2.4.3. Cablatge en bus

Per al cas de xarxes en forma de bus, el cablatge es disposa de manera que hi

ha un tronc central, un cable comú, al qual es punxen totes les estacions de

treball.

Model de topologia en bus

Avantatges Inconvenients

• Instal·lació molt simple i, en conseqüència,
té un cost baix.

• Facilitat d'adaptació de la topologia a qual-
sevol distribució espacial de les estacions de
treball en l'edifici.

• És una arquitectura flexible en el dimensio-
nament, és fàcilment ampliable i reduïble.

• Un tall o mal funcionament del tronc cen-
tral deixaria la xarxa fora d'ús.

• El bus ha d'estar ben dimensionat i tenir
prou capacitat per a suportar tota la càrre-
ga de treball que li exigiran totes les estaci-
ons de treball. Si no és així, el mateix tronc
central pot actuar de coll d'ampolla i alentir
la xarxa.

2.4.4. Altres topologies

S'han presentat les tres topologies bàsiques de xarxa, sovint les LAN obeeixen

una d'aquestes tres topologies però no són les úniques topologies possibles.

Xarxa mallada

És una topologia més pròpia de xarxes WAN, S'anomena mallada perquè totes

les estacions es poden comunicar les unes amb les altres per diferents rutes.

Són xarxes molt robustes, ja que si deixa de funcionar un dels enllaços sempre

hi ha un camí alternatiu per a fer arribar la informació.



© FUOC • PID_00153133 44 Xarxes i comunicacions

Model de topologia en estrella.

Xarxa jeràrquica

En una xarxa jeràrquica, partint d'un equip central els elements de la xarxa es

van ramificant. En el gràfic no tots els nodes de la xarxa són estacions de tre-

ball, de fet, en una estructura com aquesta sovint en els nodes hi ha elements

de xarxa com ara concentradors (hubs) que uneixen els diferents elements de

la xarxa mitjançant electrònica interna.

Model de topologia en arbre (topologia jeràrquica).

Anell mallat

En aquest cas hi ha un anell doble, és a dir, tenim una redundància, ja que

a part de l'anell principal (línies contínues), tenim un segon anell (línies dis-

contínues). Aquesta topologia, tot i que redundant, és interessant per a un ti-
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pus de xarxa com ara les MAN. Cal observar que si accidentalment algú, com

per exemple una excavadora d'obres, talla el tub per on passen els cables entre

dos dels nodes de la xarxa, no passa res si continua havent-hi l'anell intacte.

Model de topologia en anell mallat.

2.4.5. Topologia física i topologia lògica

Cal saber distingir entre l'estructura física de la xarxa, com s'uneixen els ele-

ments, i la seva estructura lògica, com es comporten.

Tenint en compte aquest matís, es pot implementar un cablatge en estrella i

que després es comporti com un cablatge en bus o en anell. Igualment, pot fer

un cablatge en forma d'arbre i que després es comporti com un bus.

Diferenciar la topologia física de la lògica no es fa per a complicar més la situ-

ació, al contrari, es fa per a facilitar el cablatge. Sovint és més còmode i fàcil

posar un concentrador i connectar-hi les estacions de treball d'una sala.

En la figura següent, es pot veure que un cablatge físic en estrella, en què

el node central és un concentrador (hub), és perfectament convertible a un

cablatge lògic en bus. Gràcies a les característiques del concentrador, està fent

de tronc central del bus.
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Topologia física en estrella, topologia lògica en bus.

Es poden combinar les diferents situacions que s'han vist.

En la figura següent, es veu com es pot solucionar el cablatge per a una entitat

que ocupa tres plantes d'un edifici. Una possibilitat és posar un bus que recorri

la vertical dels tres edificis, connectat al bus a cada pis hi pot haver un hab i

connectat al hub totes les estacions de treball, impressores, etc. Tenim que a

cada planta hi ha una topologia física en estrella, si ho mirem des del punt de

vista del tronc vertical, és una topologia en bus. Tot el conjunt tindrà sentit si

el fem funcionar com una topologia lògica en forma de bus.

Topologia lògica de bus. Topologia física, combinada amb bus i estrella.

2.4.6. Cablatge estructurat

Fins ara hem vist que tipològicament hi havia uns models bàsics, però la topo-

logia física real d'una xarxa es pot arribar a complicar molt més enllà d'aquests

models bàsics. Si la xarxa és molt gran, o les necessitats de l'empresa, institu-

ció, etc. ho requereixen, és bo dividir la xarxa en seccions i unir-les mitjançant
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encaminadors. D'aquesta manera, la xarxa queda seccionada en petites xarxes

unides entre elles pels encaminadors. Aquesta solució es pot adaptar segons

diversos criteris:

• Eficiència: si la xarxa és molt gran, i en funció del protocol que hi posem,

probablement serà més ràpida si està seccionada.

• Tècnics: si el nombre d'estacions és molt elevat, en funció del tipus de

xarxa que tinguem ens podríem quedar sense prou adreces IP (recordem

que hi ha casos en què l'identificador d'estació de treball era un únic byte,

és a dir, com a molt 256 estacions de treball). En seccionar-la, en l'adreça

IP cada subxarxa tindria un identificador de xarxa diferent de manera que

encara que repetíssim un identificador del node, l'adreça IP ja seria diferent

(192.168.1.1 , 192.168.2.1).

• Seguretat: per a mantenir aïllada una part de la informació de la xarxa

respecte de la resta. Seccionant aquesta part de la xarxa, és més fàcil man-

tenir-ne el control mitjançant l'encaminador que l'uneix a la resta.

• D'organització�i�de�manteniment: tenir la xarxa seccionada ajuda a te-

nir-la organitzada, a detectar-ne avaries i a fer-ne el manteniment.

2.5. Protocols d'accés a la xarxa

Les xarxes tenen per objectiu l'intercanvi d'informació entre els ele-

ments que la componen (estacions de treball, impressores, discos durs

compartits, etc.).

Aquest intercanvi no es pot realitzar d'una manera anàrquica, cal que l'accés

a la xarxa estigui regulat.

Si tots els integrants introdueixen informació a la xarxa en el moment en què

els ve de gust es produirien col·lisions de la informació, en altres paraules,

els missatges se sobreposarien els uns als altres produint-se interferències com

passa en un debat entre un grup de persones quan no hi ha ordre: si totes

parlen a la vegada, és difícil que s'entenguin. Per a evitar aquest caos, un debat

requereix un moderador que gestioni els torns de paraula i els faci respectar.

A les xarxes, aquesta figura del moderador l'assumeix el protocol d'accés a la

xarxa.

Hi ha molts protocols d'accés a xarxa, expliquem els més utilitzats en xarxes

LAN segons la seva topologia.
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2.5.1. CSMA/CD (carrier sense multiple access / collision detection)

El protocol CSMA/CD (accés múltiple per observació de la portadora amb de-

tecció de col·lisió) s'implementa en topologies de bus, típicament la velocitat

del bus és de 10 Mbit/seg o de 100 Mbit/seg. El cablatge s'acostuma a fer amb fil

coaxial, tot i que per xarxes reduïdes també es pot fer amb fils de parell trenat.

Qualsevol de les estacions de la xarxa, abans d'emetre un missatge, cal que

respecti els passos indicats pel protocol:

1) Abans d'enviar res a la xarxa cal que miri si ja hi ha algú que la utilitza,

d'això en diem escoltar la xarxa. Si no sentim res (únicament el senyal porta-

dor), aleshores podem accedir a transmetre informació; en cas contrari, hem

d'esperar que acabi la transmissió a la xarxa.

2) El missatge arribarà a totes les estacions de treball per mitjà del bus que con-

forma la xarxa, cada una consultarà la capçalera (en la majoria de protocols,

dins la capçalera és on es troba la informació dels destinataris) del missatge i,

si està entre els destinataris, es copiarà el missatge.

3) Si durant el procés d'enviament del missatge apareix una altra estació de

treball que desitja enviar alguna informació, haurà de procedir com hem ex-

plicat. Durant la fase d'escolta, en veure que la xarxa està en ús, esperarà un

temps prudencial (normalment és un temps aleatori, de l'ordre de fraccions

de segon) i tornarà a fer l'escolta, així successivament fins que l'escolta doni

com a únic senyal el senyal portador, i en aquest moment la xarxa està lliure

i procedirà a emetre el missatge.

4) Si en els primers instants de l'inici de la transmissió d'un missatge una altra

estació també vol transmetre la seva informació, pot passar que no detecti que

el bus està ocupat perquè el missatge encara no li ha arribat (aquest és un cas

possible, encara que molt improbable atès que els missatges viatgen pel bus a

grans velocitats i el temps que passa entre que s'emet el missatge i que arriba

a les estacions és mínim). Suposant que no es detecti que el bus està ocupat

quan aquesta segona estació transmeti, es produirà una col·lisió entre els mis-

satges, totes dues estacions de treball detectaran la col·lisió i interrompran les

emissions respectives. Esperaran un temps aleatori i tornaran a començar el

procés d'emissió seguint de nou tots els passos del protocol. Les estacions in-

volucrades en una col·lisió poden ser més de dues, en qualsevol cas el proce-

diment que s'ha de seguir és el que hem descrit.
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2.5.2. Anell de testimoni (token ring)

El protocol token ring ('anell amb pas de testimoni') s'implementa en topologies

d'anell. Típicament, la velocitat de la xarxa oscil·la entre els 4 Mbit/seg i els 16

Mbit/seg. El cablatge de l'anella acostuma a ser fil coaxial, tot i que també és

habitual trobar anelles amb fil de parells trenats.

L'accés a la xarxa es gestiona d'una manera tan curiosa com eficaç, tot i que

l'eficiència en l'ús de la xarxa és discutible. La clau és saber que hi ha un pe-

tit missatge anomenat anell (token) o testimoni que no para de donar voltes a

l'anella.

Les diferents estacions de treball retransmeten la marca seguint un estricte

ordre, de manera que el testimoni recorre l'anell indefinidament. Posseir el

testimoni dóna dret a fer ús de la xarxa, a transmetre informació.

El comportament general d'aquest protocol d'accés es pot descriure d'aquesta

manera:

1) Quan una estació rep l'anell pot ser que tingui quelcom a transmetre o no.

En cas que no tingui res a transmetre, transmetrà l'anell cap a l'estació de l'anell

següent. En cas de tenir algun missatge per a transmetre, retirarà el testimoni

de l'anell i transmetrà el missatge.

2) Un cop transmès, el missatge viatjarà per cada una de les estacions fins

que torna a l'estació que l'ha enviat. Les estacions llegeixen el destinatari del

missatge i, en cas que siguin elles, el copien; en qualsevol cas, el tornen a

enviar cap a l'estació de treball següent.

3) Finalment, el missatge transmès arriba a l'estació emissora i aquesta el treu

de la xarxa. Com que l'anell continua en el seu poder, si té altres missatges a

enviar repetirà el procés. En cas contrari, enviarà l'anell a l'estació de l'anell

següent perquè pugui, si ho requereix, agafar l'anell i començar la transmissió

de missatges.

2.5.3. Bus de testimoni (token bus)

El protocol token bus ('bus amb pas de testimoni') s'implementa en topologies

de bus. Igual que en el cas de xarxes CSMA/CD, el cable tant pot ser coaxial

com parell trenat.

L'accés a la xarxa es gestiona mitjançant el pas de testimoni, igual com en el

cas del protocol anell de testimoni. Com es pot veure, és una mescla dels dos

casos anteriors, tenim una topologia en bus i un protocol basat en un pas de
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testimoni. La pregunta sembla evident: com es pot implementar un pas de

testimoni si no tenim una topologia en anella? A qui li passarà el testimoni

la darrera estació de bus?

La resposta a les preguntes anteriors és la creació d'un anell lògic sobre el bus,

és a dir, les estacions de treball estan numerades, de manera que cada estació

ha de transmetre el testimoni a l'estació amb el número superior i la de número

més gran el transmet a la de número més petit. D'aquesta manera, aconseguim

un anell lògic sobre un cablatge en bus. A partir d'aquí, l'operativa s'explica

en l'anell de testimoni.

L'anell de testimoni s'acostuma a implementar en entorns ofimàtics, on la

creació física d'una anella no acostuma a presentar gaires problemes. El bus

de testimoni s'utilitza en entorns industrials, és més fàcil i en general més

econòmic fer un cablatge en forma de bus.

El bus de testimoni té la robustesa de l'anell de testimoni i, a més, s'aprofita de

la facilitat de connectar i desconnectar estacions de treball que ens ofereixen

els cablatges en bus.

2.6. Xarxes sense fils o WIFI

Una xarxa WIFI o sense fils actua de manera idèntica a una xarxa amb un

cablatge amb fil coaxial, parell trenat, fibra, etc.

Si bé funcionalment és idèntica, varia el maquinari del "cablatge". El mitjà de

transmissió és l'aire i, per a dipositar la informació a l'aire mitjançant ones

electromagnètiques, caldran antenes transmissores i receptores per a tornar-les

a capturar.

La velocitat actual dels sistemes WIFI actuals pot arribar als 100 Mbps. A ho-

res d'ara la velocitat més estesa en sistemes WIFI és de 54 Mbps, per a aquells

elements que compleixen la normativa 802.11g. 54 Mbps és una velocitat su-

ficient perquè una xarxa LAN funcioni sense problemes. Els elements de ma-

quinari que compleixen la norma 802.11n són els que ens permeten arribar

a velocitats superiors als 100 Mbps. No n'hi ha prou de tenir alguna antena

que compleixi aquesta norma per agafar aquestes velocitats, ja que la velocitat

d'una xarxa sempre és la velocitat del seu element més lent.

És possible que aparegui la necessitat de posar antenes repetidores per les cau-

ses següents:

• La�distància: quan la distància entre ordinadors és molt gran. Sabem que

la distància és gran o no llegint les especificacions del punt d'accés, ja que

cada punt d'accés emet una potència determinada.
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• Obstacles: si hi ha obstacles que atenuïn molt el senyal, com poden ser

parets gruixudes o de formigó.

Actualment, en qualsevol botiga especialitzada disposem d'una àmplia gamma

d'elements per a crear una xarxa Wi-Fi i aportar-hi valor afegit:

• Targetes de xarxa.

Targeta WIFI per a slot PCI (per a ordinador de sobretaula)

• Targetes de xarxa PCMIA.

Targeta WIFI per a slot PCMIA (per a ordinador portàtil)

• Punts d'accés (access point).
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Punts d'accés WIFI

• Antenes/repetidors (air points).

Antenes WIFI

• Encaminador (access point).
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Encaminador amb suport per a WIFI

Si volem unir dos ordinadors mitjançant un enllaç WIFI, en tenim prou

d'equipar els ordinadors amb targetes de xarxa WIFI.

Si volem unir més de dos ordinadors, ens caldrà un punt concentrador (hub)

o encaminador (router) preparat per a xarxa WIFI.

Sovint les xarxes són mixtes, de manera que en la mateixa LAN hi ha ordina-

dors units per un cablatge clàssic i d'altres mitjançant WIFI.

Posem un exemple habitual: un habitatge en què es disposa d'un accés ADSL,

un ordinador de sobretaula (ordinador 1) en una habitació amb l'accés ADSL,

una impressora, un segon ordinador (ordinador 2) en una altra habitació i un

ordinador portàtil. Per no haver de trencar l'estètica de les parets amb cable,

ni haver de fer regates a les parets una solució és unir els tres ordinadors i la

impressora mitjançant una xarxa WIFI. L'objectiu és aconseguir que els ordi-

nadors puguin compartir dades i que els tres aprofitin l'accés ADSL d'Internet.

Què ens farà falta?

• Encaminador ADSL amb WIFI: es connectarà a la roseta telefònica per on

entra el senyal ADSL i la targeta de xarxa.

• Targeta de xarxa: s'instal·larà a l'ordinador 1 de sobretaula de l'habitació

on hi ha la roseta telefònica amb ADSL.

• Targeta de xarxa WIFI: s'haurà de posar a l'ordinador 2 de sobretaula.

• Targeta de xarxa PCMIA: es posa a la ranura PCMIA del portàtil. Aquest

element és probablement innecessari, ja que la majoria dels ordinadors

portàtils actuals disposen de sèrie d'antena Wi-Fi.

• Cable: de l'ordinador 1 a l'encaminador WIFI i de la impressora a

l'encaminador WIFI. En cas que la impressora no es pugui connectar en

xarxa sempre es podria connectar a l'ordinador 1 i mitjançant la configura-
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ció adequada des del sistema operatiu, els altres ordinadors la veurien com

si fos una impressora en xarxa. Una altra opció és connectar la impressora

a un dispositiu servidor d'impressió Wi-Fi i d'aquesta manera convertim la

impressora en una impressora en xarxa accessible per a tots els ordinadors.

Model WIFI per a un habitatge amb dos ordinadors de sobretaula, un portàtil i impressora.

En la figura anterior veiem la topologia de la xarxa. Tant l'ordinador 1 com la

impressora també podrien estar connectats a l'encaminador per la xarxa WIFI,

evitant així no posar ni un metre de cable; l'ordinador mitjançant una targeta

WIFI com la que es disposa a l'ordinador 2 i la impressora mitjançant un punt

d'accés.

2.7. Valors afegits de la xarxa a la llar

L'evolució dels aparells electrònics dedicats a la llar ha fet que estiguin cada

vegada més preparats per a connectar-se a les xarxes domèstiques. Així, no és

difícil trobar televisors amb entrades per a xarxa DLNA, aparells NAS (Network

Attached Storage – emmagatzematge adjuntat a la xarxa) per tenir discs durs

connectats a la xarxa, cadenes d'alta fidelitat amb opcions de reproducció en

temps real (streaming)... de manera que des de qualsevol d'aquests aparells es

pot accedir a la informació de la xarxa i reproduir a la televisió vídeo, imatge

i so.

Alguns dels elements que es poden trobar amb més facilitat per a connectar a

la Wi-Fi i donar-hi un valor afegit són:

• Adaptador�per�a�disc�dur�en�xarxa. Permeten connectar discs durs i in-

tegrar-los a la xarxa de manera que puguin compartir el contingut.
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Adaptador per a disc dur en xarxa.

• Servidor�d'impressió�Wi-Fi. Converteixen qualsevol impressora en una

impressora accessible per a tots els dispositius de la xarxa.

Servidor d'impressió Wi-Fi.

• Càmera�web�(webcam)�Wi-Fi. Aquest dispositiu permet veure imatges del

lloc on està situada des de qualsevol ordinador connectat a Internet. Òb-

viament hi ha protocols de seguretat que fan que es pugui restringir l'accés

a les imatges. Són també utilitzades com a càmeres de seguretat.
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Càmera web Wi-Fi.

• Disc�dur�en�xarxa�NAS. Aquest dispositiu permet compartir fitxers amb

molta facilitat, és ideal per a gestionar les còpies de seguretat i dóna unes

possibilitats enormes d'expansió de la capacitat d'emmagatzematge de da-

des a la xarxa.

Disc dur en xarxa NAS.

• Telèfon�IP�per�xarxa�Wi-Fi. La telefonia IP permet usar la infraestructura

de la xarxa per a comunicar-se per mitjà de la veu, telefònicament, amb

qualsevol altre telèfon IP.
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Telèfon IP per xarxa Wi-Fi.

• TV�amb�connexió�LDNA. La connexió LDNA ens permet reproduir pel

televisor els continguts emmagatzemats en els dispositius de la xarxa, tant

els discs durs dels ordinadors com els discos durs de la xarxa o bé disposi-

tius USB, targetes Compact Flash, targetes SD, etc.

TV amb conexió LDNA.

• Consola�amb�connexió�Wi-Fi. Les consoles de videojocs com la Wii per-

meten navegar per Internet, compartir dades dels jocs i fins i tot jugar en

línia (en temps real) amb persones d'arreu del món.

Consola amb connexió Wi-Fi.
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3. Internet i intranet

Tots els estudiants de la UOC coneixen Internet i el seu potencial. Ara ens

interessa veure Internet com una xarxa, des del punt de vista del responsable

de gestió d'informació. Internet és, a part d'una font d'informació inacabable,

una eina de comunicació entre fonts de dades situades, potser, a milers de

quilòmetres les unes de les altres.

Per aquest motiu, la unitat comença preguntant què és Internet com a xarxa i

trobem la resposta al llarg de la unitat. Per a respondre la pregunta cal baixar a

la simple descripció per a veure com es fonamenta Internet tècnicament. Igual

que en les altres unitats, aquestes incursions a baix nivell, de caràcter tècnic,

només pretenen fonamentar bé els coneixements descriptius i conceptuals,

que són l'objectiu real que es busca.

S'expliquen els protocols que donen suport a la xarxa Internet i permeten que

creixi sense problemes dia rere dia, s'expliquen els serveis que hi ha construïts

sobre aquest suport i quins són els protocols de cadascun i, finalment, es fa una

referència a les aplicacions web, que apunten que seran el futur en l'enginyeria

del programari, ja que cada vegada són més, funcionen millor i en conseqüèn-

cia estan més esteses.

3.1. Internet

Internet ja no és el futur, és el present. Ha passat a formar part de les nostres

vides, fins i tot a molta gent li seria difícil desenvolupar la seva tasca professi-

onal sense usar aquesta eina, o més ben dit, sense usar els serveis que la xarxa

Internet ofereix.

Internet està present a les nostres vides: quan s'utilitza el correu electrònic,

quan s'estudia a la UOC, quan es busca informació, quan es consulten comptes

bancaris des de la pàgina web de l'entitat corresponent, quan s'usa per a l'oci;

fins i tot han aparegut noves patologies com l'addicció a Internet o a algun

del serveis que ofereix. Tot i que fer servir Internet sigui una tasca quotidiana

i per a alguns imprescindible, no ha estat sempre així. Les generacions actuals

no poden percebre el món sense Internet. MSN, Facebook, correu electrònic,

jocs en línia... formen part de la seva vida quotidiana. Quan aquests joves i

adolescents van néixer probablement els seus pares no s'havien connectat mai

a Internet. Ells han crescut amb la xarxa, i juntament amb ells la societat ha

canviat els hàbits d'oci, laborals i fins i tot de relació personal influïts per la

presència de la nova xarxa Internet. Podem dir que ha tingut una evolució i

popularització extraordinàries.
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3.1.1. Què és Internet?

Aquesta pregunta té una resposta difícil. Si algú en busca la resposta, és pro-

bable que ensopegui sovint amb definicions de l'estil; "Internet és la xarxa de

xarxes". De fet, aquesta és la resposta correcta. Tot i correcta, la resposta deixa

indiferent la majoria de les persones que buscaven una explicació a Internet.

Al llarg de la unitat s'intentarà desvelar què hi ha darrere d'aquesta frase.

Per començar, podem matisar la definició d'Internet com a xarxa de xar-

xes dient que Internet és una xarxa d'extensió mundial formada per milions

d'ordinadors connectats els uns amb els altres mitjançant equips de comuni-

cació (encaminadors o routers, passarel·les o gateways, commutadors o switc-

hes, proveïdors d'Internet, etc.). Tots amb el denominador comú del protocol

TCP/IP5.

L'existència d'aquest protocol comú fa que qualsevol usuari d'una de les xarxes

que formen part d'Internet es pugui comunicar amb un ordinador remot que

pertany a una altra de les xarxes que formen part d'Internet, de manera que si

ho mirem des d'una perspectiva de més alt nivell, els dos ordinadors formen

part d'una única xarxa, Internet.

3.1.2. Els orígens d'Internet

Als anys seixanta, el Departament de Defensa dels Estats Units crea l'Agència

d'Investigació per a Projectes Avançats (ARPA), dedicada a la investigació i amb

l'objectiu d'implementar la més alta tecnologia a projectes de caràcter militar.

Una de les obres d'ARPA és crear la xarxa ARPANET per resoldre les comuni-

cacions de l'exèrcit.

El 1969, ARPA juntament amb la companyia Rand Corporation desenvolupen

una xarxa sense nodes centrals: la informació es divideix en paquets numerats

que contenien l'adreça de l'ordinador destinació; a la destinació, l'ordinador

receptor els ordenava segons la numeració i si en faltava algun en demanava

la retransmissió. Tot això ho gestionava un protocol anomenat NCP (network

control protocol).

El 1974, els científics d'ARPA juntament amb experts de la Universitat de Stan-

ford creen les actuals bases d'Internet, modifiquen el protocol NCP per donar

a llum al protocol TCP/IP.

El 1982 s'adopta el protocol TCP/IP com l'estàndard de comunicació per xarxes

connectades a ARPANET, que ja ha deixat de ser una xarxa militar per a passar

a tenir finalitats civils, sobretot científiques.

(5)TCP/IP: transmission control pro-
tocol/Internet protocol, explicats en
l'apartat "TCP/IP".
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ARPANET ha evolucionat molt des dels orígens, la filosofia continua essent la

d'una xarxa sense nodes, fàcilment escalable, on tots els ordinadors es puguin

connectar d'una manera fàcil. Quan diem que Internet és una xarxa sense

nodes volem dir que la filosofia de la xarxa és que no hi hagi jerarquies i que

tots els ordinadors connectats tinguin el mateix nivell i importància. Tots es

poden connectar l'un amb l'altre. Des de la primera aplicació militar, ha tingut

millores tècniques com el TCP/IP i el seu ús ja és amb finalitats plenament

civils. A partir d'ara, es parla d'Internet i no d'ARPANET, tot i que no podem

donar una data concreta del canvi.

La gran revolució d'Internet es produeix quan sobre el protocol TCP/IP s'hi

construeixen serveis com el correu electrònic o el World Wide Web (WWW)

que apareix al principi dels anys vuitanta.

De mica en mica serveis tradicionals com la ràdio, la banca, l'Administració

pública, la universitat o la mateixa telefonia es van integrant en una mesura

més petita o més gran a la xarxa de xarxes. Tot plegat fa que Internet creixi

exponencialment dia a dia.

A partir d'aquests moments, Internet comença a tenir problemes, víctima del

seu èxit, la xarxa supera totes les previsions d'ús i el seu creixement és impa-

rable fins a arribar als nostres dies on en l'anomenat primer món, tothom hi

té accés.

3.1.3. Protocol TCP/IP

Tot i que l'objectiu del curs és la comprensió conceptual i no l'aprofundiment

en la part tècnica, sembla imprescindible detallar mínimament què s'entén per

protocol TCP/IP, ja que, com s'ha dit, Internet i els seus serveis es construeixen

sobre aquesta base. Fent un símil, si Internet fos un edifici, el protocol TCP/IP

seria els fonaments i els serveis com el correu electrònic, WWW, FTP, etc.,

serien a les plantes superiors de l'edifici.

El TCP/IP ens permet enllaçar ordinadors que utilitzen sistemes operatius di-

ferents. Aquesta característica és de gran importància, ja que ordinadors amb

sistemes operatius diferents en principi són dos mons aïllats. Amb el TCP/IP

no ens preocupa si accedim a un ordinador que funciona amb Linux, Unix o

si és un Macintosh (Apple).

TCP/IP no és un únic protocol, està format pel TCP (transfer control protocol) i

l'IP (Internet protocol). Alhora, aquests dos protocols formen un conjunt estra-

tificat en diverses capes que donen lloc al que s'anomena STACK de protocols

TCP/IP.

Node

En general un node és el punt
d'unió entre diferents xarxes.
A Internet un node és un host
(servidor) amb un sol nom de
domini i adreça.
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TCP/IP només posseeix quatre nivells, amb aquests quatre nivells cobreix totes

les capes de la recomanació OSI. En el gràfic següent, veiem els quatre nivells

de TCP/IP i les equivalències amb els nivells de la recomanació OSI.

Equivalència de les capes del model OSI amb les quals s'utilitza el protocol TCP/IP.

IP (Internet protocol o protocol d'Internet).

Tot element connectat a una xarxa TCP/IP ha de tenir una adreça IP que el

defineixi unívocament.

Una adreça IP és un grup de 4 bytes (32 bits), normalment s'expressen les adre-

ces IP en forma decimal separant cada byte mitjançant un punt, per exemple

(192.168.1.2).

L'adreça IP no és un número aleatori, no és l'objectiu del curs saber la regla-

mentació de les adreces IP, però sí que cal saber que l'adreça IP conté molta

informació, ja que identifica la xarxa a la qual pertany l'element i l'adreça

d'aquest element a la xarxa. En funció del tipus de xarxa, s'identifica pel pri-

mer, primer i segon, o primer, segon i tercer byte. En conseqüència, l'adreça de

l'element a la xarxa identifica el quart, tercer i quart o bé els darrers tres bytes.

Quan un ordinador passa a ser un node d'accés a la mateixa xarxa Internet,

ha de tenir una adreça IP que li ha d'haver donat la Internet Assigned Num-

ber Authority (IANA), que és l'entitat única a escala mundial encarregada

d'assignar adreces IP.

Un cop es posseeix una NetID (una adreça de xarxa única), es pot connectar

un encaminador, commutador, etc. a l'ordinador i crear una LAN on tots els

ordinadors tinguin accés a Internet mitjançant la IP única que dóna sortida

a Internet (gateway).

Dins d'una LAN, és l'administrador de la LAN qui decideix com repartir les

adreces IP, sempre respectant la normativa.

Passarel·la (gateway)

La passarel·la és l'element de la
xarxa que dóna sortida a Inter-
net.
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No hi pot haver dos dispositius dins d'una mateixa xarxa amb la mateixa IP.

És imprescindible que elements com ponts (bridges) o encaminadors coneguin

les IP de les diferents xarxes que enllacen. Una estació de treball pot tenir la IP

de la seva xarxa LAN i a més tenir un mòdem que la connecti directament a

Internet amb la IP que li hagi assignat el seu proveïdor. És el cas habitual dels

accessos ADSL domèstics: vist des de la LAN el mòdem tindrà una IP dins del

rang de la xarxa domèstica 192.168.X.Y, el mòdem tindrà a més a més una IP

pública, que és la que li dóna el proveïdor d'Internet. Aquesta IP pública pot

ser dinàmica o fixa: si és dinàmica, el proveïdor li assigna en el moment que

l'encaminador s'engega; si és fixa, se li assigna en el moment de formalitzar el

contracte i es manté sempre igual.

IP és un protocol de tercera capa OSI, identifica els elements a la xarxa però

es desentén de com transportar la informació. Cal que algú es faci càrrec

d'aquesta part, ja que no serviria de res saber perfectament on hem d'enviar

el nostre missatge si no hi ha ningú que s'encarregui de fer el trajecte cap al

destinatari. D'això se n'encarrega el TCP.

TCP (transmission control protocol)

TCP és un protocol de nivell 4 (transport), que s'encarrega de garantir que els

missatges arriben al seu destinatari i que, a més, arriben correctament, és a dir,

sense errors.

La majoria de protocols de transmissió tenen mecanismes per a detectar que la

informació que arriba sigui fidel a la que ha emès l'emissor, tots els mecanismes

castiguen l'eficiència del sistema, ja que cal emetre informació inútil des del

punt de vista del missatge a transmetre, però que és imprescindible si es vol fer

el control d'errors. Si detecta que hi ha hagut algun error fa repetir l'enviament.

Control d'errors

El control d'errors pot arribar a ser molt complex i fiable. Explicarem un dels controls
d'errors més bàsic i utilitzat, el bit de paritat.

Suposem que el missatge que s'ha de transmetre és la cadena de deu bits següent:
1000110110. A la cadena s'afegirà el bit número 11, que farà les funcions de bit de paritat
i valdrà:

• 0 si el nombre d'uns dins dels deu primers bits fos parell
• 1 si el nombre d'uns dins dels deu primers bits fos senar

Per al cas de transmetre 1000110110, el bit de paritat valdria 1 i es transmetria
10001101101.

Per al cas de transmetre 1010110110, el bit de paritat valdria 0 i es transmetria
10101101100.

Aquest és un control d'errors molt poc robust, ja que no detecta si hi ha un nombre parell
d'errors. Com es pot veure en l'exemple, posar un bit de paritat castiga l'eficiència del
sistema, ja que dels onze bits transmesos només deu porten informació, hem perdut el
9,09% de la capacitat del canal.

El TCP fa servir metodologies de control d'error més sofisticades.
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El TCP va unit indestriablement al concepte de port, un port és la unitat lògica

que defineix l'extrem d'una comunicació. El TCP està orientat a la connexió,

sempre va d'un port origen a un port destinatari.

UDP (user datagram protocol)

UDP és una sigla que podem trobar amb facilitat en els textos que parlen de

xarxes de comunicacions a Internet. És un altre protocol de nivell 4, encarregat

de la transmissió. Tècnicament és molt més simple que el TCP. Es recolza en

IP i utilitza adreces IP per a transportar la informació. Com el TCP, s'encarrega

de garantir que la informació que arriba al destinatari sigui fiable. UDP no és

un protocol orientat a la connexió i permet que el missatge arribi a diversos

usuaris.

3.1.4. Aplicacions i serveis

Fins ara hem vist els orígens, la filosofia i els fonaments d'Internet. Però perquè

la xarxa sigui realment útil, cal que sobre aquest protocol TCP/IP es construeixi

alguna cosa que ens permeti fer quelcom d'utilitat. Aquesta cosa són els serveis

o aplicacions a Internet, de moltes en som usuaris habituals: correu electrònic,

FTP, World Wide Web, Telnet, IRC, etc. Els serveis ocupen les capes de sessió,

presentació i aplicació del model OSI. Cada servei utilitza el seu propi protocol

que utilitzarà el TCP/IP per a transmetre dades per la xarxa. Alguns serveis són:

• World�Wide�Web: són les populars pàgines web. Si s'hi busca bé, hi podem

trobar gairebé qualsevol tipus d'informació. El servei es comunica amb el

protocol TCP/IP mitjançant el protocol que utilitza l'HTTP (hipertext trans-

fer protocol). Hi ha una varietat de l'HTTP, l'HTTPS (hipertext transfer pro-

tocol security), l'utilitzen les pàgines amb informació confidencial per tal

d'ocultar dades a possibles escoltes malèvoles.

• Transmissió�d'arxius: s'utilitza per a descarregar arxius des d'ordinadors

remots. El protocol que s'utilitza amb aquesta finalitat és l'FTP (file transfer

protocol). També es poden baixar arxius mitjançant l'HTTP, però és molt

més lent. En moltes pàgines web, a l'hora de descarregar l'arxiu ens deixa

triar si ho volem fer per HTTP o bé per FTP. L'elecció lògica és fer-ho per

FTP, però sovint a les LAN l'ordinador que dóna connexió a Internet (el

gateway) té el protocol FTP en capes per a les estacions de treball de la LAN.

Aquest és un criteri que adopten molts administradors de xarxa per motius

de seguretat.

• Correu�electrònic: els coneguts i àmpliament utilitzats serveis de correu

electrònic (e-mail), mitjançant aquests són capaços de rebre correu. El pro-

tocol utilitzat és l'SMTP (simple mail transfer protocol). Què passa quan en-

viem un correu des d'una aplicació web, com ara el campus de la UOC,

que també fa servir SMTP o bé que va sobre HTTP que és el protocol propi

de l'aplicació web? L'aplicació web només és una capa de maquillatge, una
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capa de presentació; aquesta capa amaga un servidor de correu que usarà

SMTP.

Hi ha altres serveis com el Telnet que ens permet accedir a ordinadors remots

i treballar-hi com si fossin la nostra pròpia màquina. Un altre és el servei de

xat que funciona sobre el protocol IRC i ens permet parlar en línia amb gent

de tot el món.

3.1.5. Aplicacions web

El popular World Wide Web no solament serveix per a penjar-hi pàgines in-

formatives sobre qualsevol tema, amb un disseny llampant i atractiu.

Els enginyers de programari han descobert en els navegadors el client perfecte;

té un cost zero, l'aplicació no necessita instal·lació a l'estació de treball, té un

manteniment gairebé nul i per a actualitzar les versions de l'aplicació n'hi ha

prou d'enviar un correu electrònic amb la nova URL6. Aquests són alguns dels

motius pels quals la nova tendència en l'enginyeria del programari apunta a

les aplicacions web.

Què és una aplicació web? Per a entendre-ho millor, primer cal tenir clar què

és una aplicació client-servidor.

Tots coneixem el concepte clàssic d'aplicació, Excel, Word, Photoshop, Auto-

cad, etc. Tot són aplicacions. En àmbits corporatius, on molts usuaris accedei-

xen a una mateixa aplicació, és on té sentit utilitzar aplicacions client-servidor.

Una aplicació client-servidor consta de dues parts. Una part anomenada servi-

dora, on resideix realment l'aplicació i les dades que manipulen tots els usuaris

que hi tenen accés. Una altra part anomenada client, aquesta altra part única-

ment serveix de presentació de l'aplicació a l'estació de treball i ens dóna l'eina

per a interactuar amb l'aplicació. En el client es poden fer càlculs i processar

dades, això depèn del disseny que hagi fet l'equip d'enginyers responsables

del desenvolupament de l'aplicació. És a dir, el processament de les dades es

divideix entre la part servidora i la part client, però sovint el pes important del

processament de les dades es fa en la part servidora. Les dades, en el 99% dels

casos, queden guardades en el servidor o en servidors de bases de dades.

Un cop clara la idea de client-servidor podem intuir que el World Wide

Web ens dóna el client universal perfecte. Si els enginyers de programari són

capaços de crear una aplicació que resideixi en un servidor d'aplicacions con-

nectada a un servidor web, i desenvolupar pàgines web capaces d'interactuar

amb aquesta aplicació servidora hauran aconseguit una aplicació web. Qual-

sevol persona amb un ordinador i connexió a Internet podrà accedir a la nos-

tra aplicació simplement teclejant l'URL adequada a la barra d'adreces del na-

vegador.

Navegadors

Programes per a visualitzar
HTML, que és el llenguatge
amb què es fan les pàgines
web.

(6)URL: uniform resource locator. És
el que es coneix com una adreça
web. http://www.nom.cognom
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Esquema d'una URL:

Hi ha dos grans grups de dominis, els territorials i els genèrics, i dins dels

dominis territorials, n'hi ha de patrocinats i de no patrocinats:

• Genèrics: ens indiquen la temàtica o activitat de la web que hostatgen. El

més estès és el .com o .co per a activitats comercials.

• Territorials: tenen dues lletres i identifiquen el país on s'hostatja la pàgina.

Exemples: .es, .uk, .it, .tk, .nl, etc.

– Patrocinats: tenen el suport econòmic d'entitats patrocinadores.

Exemples de dominis genèrics patrocinats són .cat, .eu, .aero, .jobs,

.travel, etc.

– No�patrocinats: són no patrocinats els dominis .name, .info, .edu,

.gov, .int, .mil.

Els dominis no patrocinats són gestionats per organismes internacionals com

l'ICANN, mentre que els patrocinats són gestionats també per l'ICANN però

amb la intervenció dels organismes patrocinadors.

Alguns dels dominis més usats són:

Edu Educació.

Org Organització no governamental.

Gov Organització, departament, pertanyen a un govern oficial.

Com/co Indica activitat comercial, tot i que és el nom genèric de tota pàgina web.

Biz Indica activitat comercial (bussiness).

Net Proveïdors de serveis de xarxes.

Info No té una orientació clara, es poden trobar .info per a donar a conèixer idees,
informació personal, d'empreses, etc.

Name Està dedicat exclusivament a usuaris particulars, no s'hi admeten empreses ni
organitzacions.
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Int Per a organitzacions amb tractats internacionals o organitzacions no governa-
mentals amb estatus d'observadors de l'ONU.

Mil És exclusiu del Departament de Defensa dels Estats Units d'Amèrica.

El navegador estarà fent de client i, a més a més, serà client de qualsevol apli-

cació! Només cal canviar l'URL. No caldrà gastar ni un cèntim en llicències de

client. No cal instal·lar l'aplicació a l'ordinador client, si surt una versió nova

s'actualitza al servidor web i prou. O bé la nova versió es posa en una altra part

del servidor i se li dóna una nova URL, d'aquesta manera ens podem connectar

a totes dues versions, en funció de l'URL que es teclegi al navegador.

La complexitat i disseny d'una aplicació web, tot i que la seva capa gràfica

siguin pàgines HTML, no té res a veure amb una típica pàgina web, que no

fa res més que presentar informació sense cap tipus de dinamisme interactiu

ni lògica de negoci al darrere. En una aplicació web, darrere de la capa gràfica

mostrada en el client hi pot haver un complex entramat de lògica de negoci.

Parts d'una aplicació web

Depèn del disseny de l'equip d'enginyers de programari, però normal-

ment s'aconsella dividir el disseny en presentació, dades i lògica de negoci.

L'anomenat model de tres capes.

• Capa�de�presentació: són les pàgines HTML a les quals accedeix el client.

Són un conjunt de pàgines HTML (hipertext markup language), pàgines JSP

(Java server pages, una JSP és una pàgina HTML amb codi Java hostatjat),

pàgines ASP (active server page, una pàgina ASP és una pàgina HTML amb

Visual Basic hostatjat o amb fitxers amb codi C# associats on resideix tota o

part de la lògica de negoci de la pàgina), Scripts en JavaScript o Visual Basic

(aquestes seqüències, tot i que resideixen al servidor, solen ser la lògica de

negoci que s'executa en el client).

• Lògica�de�negoci: seria el motor de l'aplicació el que fa que funcioni, que

faci el que se n'espera. Dins de la lògica de negoci de les aplicacions web

avui dia hi ha dues grans tendències: utilitzar tecnologia .NET (de Micro-

soft, per a desenvolupar en .NET cal pagar llicències) o bé utilitzar tecno-

logia J2EE (Java 2 Enterprise Edition de Sun microsystems, desenvolupar

amb J2EE és gratis). Els llenguatges naturals per a la lògica de negoci de les

aplicacions web són, per al cas de .NET, VisualBasic.NET o bé C#, i per al

cas de J2EE, Java (Java estaria relacionat amb les pàgines JSP, i els altres dos

amb les pàgines ASP o ASPX). Per al cas d'aplicacions fetes amb tecnologia

JAVA és habitual que part de la lògica de negoci resideixi en servlets (un

servlet és un fitxer de codi JAVA amb codi HTML hostatjat, el cas recíproc

de les JSP), i altres objectes més complexos com els JavaBeans, EJB (Enter-

prise Java Beans), etc.

Lògica de negoci

S'anomena lògica de negoci
tot el codi que implementa els
processos de l'aplicació. La lò-
gica de negoci és la responsa-
ble que l'aplicació faci el que
ha de fer.
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• Dades: tota aplicació web seriosa tindrà al darrere una base de dades i la

lògica de negocis de l'aplicació associada; triggers, arxius SQL (structured

query language), etc.

Al marge podem veure l'esquema d'una aplicació web.

Model de l'arquitectura d'una aplicació web

Servidor web i bases de dades

Les estacions de treball, els ordinadors portàtils i altres elements com PDA poden accedir
a l'aplicació web per mitjà d'Internet o de la intranet. L'accés a l'aplicació es fa pel ser-
vidor web al qual es connecten els servidors d'aplicacions. Al mateix temps, el servidor
d'aplicacions accedeix a les bases de dades a què tingui accés l'aplicació web.

En el servidor d'aplicacions és on resideix realment l'aplicació web, és on hi ha la lògica
de negoci: codi C#, codi Java, Servlets, JavaBeans, etc.

Al servidor web hi ha les pàgines que s'enviaran al client per a visualitzar la interfície
d'usuari. Pàgines JSP, ASP, ASPx, fitxers JavaScript, etc.

A les bases de dades hi pot haver alguna mena de lògica de negoci si la base de dades és
prou potent per a suportar-la. Aquesta mena de fitxers de lògica de negoci s'anomenen
funcions o procediments emmagatzemats i contenen lògica de negoci de pura manipulació
de dades.
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Resumint, una aplicació web ens dóna els avantatges i els inconvenients

següents:

Avantatges Inconvenients

• No necessita instal·lació al client.

• Familiaritat entre l'usuari i l'entorn.
S'executa en un navegador Internet al qual
l'usuari ja està acostumat.

• La potència del llenguatge JAVA,
VisualBasic.NET o C#.

• Facilitat per a atendre clients de diferent na-
turalesa, ordinadors, PDA, etc.

• La facilitat en el reús de codi, hi ha molt de
codi font obert (sobretot en J2EE) i altres
recursos com HTML, JavaScript, etc.

• Facilitat en la gestió de la concurrència
d'usuaris.

• La baixada de pàgines web aguditza la len-
titud de les aplicacions.

• Arquitectura molt complexa.

• Dependència del navegador i de les seves
versions.

3.1.6. Serveis web

Darrerament està començant a sorgir amb força, impulsat per Microsoft, la

idea de serveis web.

Un servei web és una aplicació web amb un disseny i arquitectura par-

ticulars que permeten que qualsevol usuari hi accedeixi i utilitzar-lo

com si fos una part de la seva aplicació web. Els serveis web poden ser

gratuïts o de pagament.

La idea general és no reinventar la roda, no reprogramar allò que algú ja ha

programat anteriorment i que s'ha comprovat que funciona correctament. És

a dir, el servei web és un nou concepte de reutilització de codi.

El component resideix en un servidor web i qualsevol aplicació s'hi pot comu-

nicar per a utilitzar-lo. Només cal saber les regles de la comunicació amb el

servei, què li hem d'enviar, amb quin format i què ens retornarà el servei.

Windows XP

Un exemple de servei web el tenim en el mateix Windows XP. Si es té un fitxer amb un
nom d'extensió desconegut i fem doble clic sobre el fitxer, Windows XP ens envia a un
servei web que ens retorna els programes que són compatibles amb aquell tipus de fitxer,
ens diu on els podem descarregar, comprar, etc.

Com a exemple de funcionament es pot crear un fitxer de text nou amb el bloc de notes
(inici/executar/notepad). Escrivim qualsevol cosa, es grava i tot seguit es canvia l'extensió
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d'un fitxer de .txt a .zsz. Es fa doble clic al fitxer i Windows XP ens pregunta si volem
intentar trobar, mitjançant un servei web, un programa apropiat per a obrir el fitxer.

Windows XP ens pregunta si volem accedir al servei per a trobar una aplicació comptable amb el fitxer de tipus
ZSZweb.

Si acceptem, s'accedeix al servei web, s'obté com a resposta "file unknown (fitxer descone-
gut)", ja que l'extensió .zsz és inventada i no hi ha cap aplicació que la utilitzi.

3.2. Intranet i extranet

Ambdues comparteixen l'arquitectura amb Internet i l'única diferència impor-

tant entre ambdós conceptes és la restricció de l'accés.

3.2.1. Intranet

Una intranet és una xarxa amb una estructura basada en una filosofia

arquitectònica com la d'Internet, amb la particularitat que l'accés està

restringit a un grup específic d'usuaris. En canvi, a Internet, tothom hi

és benvingut.

La finalitat de la restricció de l'accés és la de garantir la màxima seguretat pos-

sible per a l'intercanvi de dades dins d'una institució o organització corporati-

va. Aquesta privadesa s'aconsegueix mitjançant elements propis de les xarxes

com els firewalls o tallafocs.

Hem dit que anomenàvem passarel·la (gateway) el node, l'element físic (maqui-

nari), que unia la nostra xarxa amb el món exterior. Des del punt de vista del

programari, aquesta unió la fa un tipus de programari que anomenem firewall

o tallafocs. Qualsevol missatge que entri o surti de la LAN haurà de superar

la supervisió del tallafocs. Els tallafocs poden restringir les comunicacions en

funció del seu origen, de la seva naturalesa (poden tallar un tipus de serveis

determinat: FTP, IRC, etc.). També poden albergar potents antivirus per evitar

infeccions massives dins de la LAN.



© FUOC • PID_00153133 70 Xarxes i comunicacions

3.2.2. Extranet

Una extranet és una xarxa privada amb una estructura basada en Inter-

net, generalment corporativa, a la qual es permet l'entrada, amb identi-

ficació prèvia, d'algunes persones alienes al grup propietari de l'extranet.

Normalment, hi accedeixen clients, proveïdors, socis, etc.

L'única distinció entre intranet i extranet és que a la intranet l'ús és exclusiu

per als usuaris que componen la mateixa intranet. En canvi, en una extranet

es permet l'accés d'usuaris externs, sigui perquè tenen visibilitat de la intranet

sencera o només d'una part.

Empresa de logística

Posem, per exemple, una empresa de logística que gestioni l'enviament de paquets dels
seus clients. Té una xarxa corporativa a la qual deixa entrar els seus clients per poder
contractar els seus serveis i fer el seguiment dels paquets que estan en ruta i poder saber
en tot moment on es troben o si ja s'han entregat. També, i a efectes comercials, disposen
d'una pàgina web on donen informació dels seus serveis.

Davant d'aquesta situació veiem que hi ha la necessitat de distingir entre tres zones a la
xarxa corporativa, una de privada a la qual només tindran accés els usuaris que formen
part de la pròpia intranet per entrar/actualitzar dades d'enviament, assignar rutes, etc.,
una segona a la qual es donarà accés amb la identificació prèvia dels clients perquè pu-
guin consultar l'estat de les seves comandes, factures, etc. i una tercera part lliure, sense
restriccions, on tothom hi pot entrar i veure els serveis que l'empresa ofereix.

• Zona�privada: estaria formada per les estacions de treball de l'empresa, les impresso-
res de xarxa, els servidors d'aplicacions, etc.

• Zona�de�clients: seria una aplicació web que residiria en algun servidor d'aplicacions
connectat a algun servidor web.

• Zona�pública�o�desmilitaritzada: serien un conjunt de pàgines HTML que podrien
residir en un servidor web.
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4. Dimensionament de xarxes

Arribats a aquest punt del mòdul, ja teniu amplis coneixements de xarxes. La

unitat està dedicada a detallar aquells punts més conflictius a l'hora de fer el

disseny d'una xarxa, disseny que ha de recaure en personal tècnic especialitzat

però cal que el professional dels sistemes d'informació o documentació domini

l'argot o conegui a escala conceptual què té a les mans, què implica un bon

disseny de xarxa i quines dificultats i limitacions es pot trobar.

Al llarg de la unitat es parla de manera extensa del concepte d'amplada de

banda, perquè en definitiva és qui en bona mesura serà el responsable de la

satisfacció dels usuaris de la xarxa. Finalment, es donen algunes URL on es pot

trobar informació per a la contractació de línies o serveis d'accés a Internet.

4.1. Dimensionament

Perquè la xarxa sigui un mitjà útil amb què treballar, cal que el disseny sigui

encertat en tots els paràmetres.

A l'hora de dissenyar una xarxa, hi ha una gran quantitat de paràmetres i con-

ceptes que cal tenir en compte i que repercutiran en el seu bon funcionament.

Cal deixar el disseny en mans de tècnics especialitzats, als quals és fonamental

donar tota la informació de les necessitats de l'entitat que utilitzarà la xarxa,

totes les seves particularitats, programari que s'utilitza, nombre d'usuaris, etc.

Només d'aquesta manera es podrà afinar al màxim en el disseny.

En el disseny cal tenir en compte el nombre de terminals que accediran a la

xarxa, quines aplicacions hi accediran, a quins serveis externs accedirem, fer

càlculs aproximats del nombre d'usuaris concurrents que poden utilitzar la

xarxa, etc. Amb totes aquestes dades, la persona o grup responsable decidirà

la topologia, el maquinari i el programari més adequat per a fer anar la xarxa.

Com ja s'ha apuntat anteriorment, hi ha un paràmetre clau en el dimensiona-

ment, l'amplada de banda.

4.1.1. Amplada de banda

L'amplada de banda és un paràmetre clau per a qualsevol sistema de

telecomunicació, ja que ens diu la capacitat de transmetre informació

que té un sistema.
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Una amplada de banda esquifida provocarà lentitud i molta insatisfacció als

usuaris per més que les aplicacions siguin excel·lents. Una amplada de banda

excessiva comporta una despesa injustificada, de vegades de quantitats molt

importants.

Per a tenir una idea conceptual de què significa amplada de banda, a conti-

nuació s'explica per a un sistema analògic i després s'extrapolarà a un sistema

digital.

Sistemes analògics

En els sistemes analògics l'amplada de banda es mesura en hertzs (Hz), ja que

l'amplada dels canals de transmissió ocupen més o menys hertzs depenent de

la seva naturalesa espectral.

Un senyal ocupa un determinat rang de freqüències, la distància que hi ha

entre la freqüència més alta i la més baixa és el que s'anomena amplada de

banda del senyal. Per a poder-lo transmetre correctament, cal que el sistema

suporti una amplada de banda igual o superior a la del senyal.

La veu humana té un rang espectral que va des dels 30 fins als 4.000 Hz, apro-

ximadament, i per això un canal telefònic té una amplada de banda que va

dels 300 als 3.400 Hz, és a dir, té una amplada de banda de 3.400 – 300 = 3.100

Hz o 3,1 kHz. Com es pot veure, per a un canal de telefonia es perden algunes

freqüències altes (3.400 a 4.000 Hz) i algunes de baixes (30 a 300 Hz), això fa

que la veu per telèfon no soni exactament igual que quan la rebem per l'aire,

però prou clara per a entendre el missatge.

Exemple d'amplada de banda

Un altre exemple d'amplada de banda el trobem en els equips d'alta fidelitat, es considera
alta fidelitat si l'equip és capaç de respondre sense distorsió a freqüències de 20 Hz a
20.000 Hz (20 kHz). Es pot comprovar en les especificacions dels equips d'alta fidelitat
(HI-FI, high fidelity) que tant l'amplificador com els altaveus han de suportar aquest rang
de freqüències.

Sistemes digitals

Analitzador d'espectres. A la pantalla podem
veure l'espectre d'un senyal.

Són els que realment ens interessen, ja que per les xarxes viatgen uns i zeros

(bits). Tot i que físicament hi viatgen ones analògiques, a la natura no existei-

xen les ones digitals, la modulació d'aquestes ones transporten bits (modula-

ció digital7).

Per tant, ja no té sentit parlar de la capacitat dels sistemes digitals com la

capacitat d'albergar hertzs en el seu interior sinó que ara el que volem saber

és quants bits és capaç de transmetre. L'amplada de banda digital es mesura

en bits per segon (bps).

(7)Durant tot aquest apartat s'ha
evitat entrar en el detall de les mo-
dulacions digitals, ja que, per a en-
tendre-les, cal una base matemà-
tica forta. El concepte, però, és el
mateix que en la modulació AM, ja
vista.
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Càlcul de l'amplada de banda

Disposar de l'amplada de banda necessària perquè tots els usuaris de la xarxa

estiguin satisfets és impossible. L'amplada de banda és un bé car i escàs, i per

molt que s'ajustin els càlculs hi haurà usuaris que la trobaran insuficient.

Cal fer un càlcul raonable i, sobretot, evitar els colls d'ampolla que es puguin

produir per culpa de la infraestructura del maquinari. Un cop es tingui un

disseny i la implantació de la xarxa sigui raonable, no es podrà evitar que en

un moment concret, inconscientment, un nombre important dels usuaris de

la xarxa tinguin la necessitat irrefrenable de baixar d'Internet el darrer CD del

seu cantant preferit, adquirir l'última versió d'algun programari, etc. I aquestes

situacions, evidentment, alenteixen la xarxa.

Per a controlar la quantitat d'informació que circula per la xarxa hi ha mètodes:

es pot restringir l'accés a Internet, es pot limitar l'accés al servei FTP per a evitar

baixades de fitxers molt grans que ocupen molta amplada de banda, també

es poden limitar les dimensions dels fitxers adjuntats al correu electrònic, etc.

Però encara que es "controli" el volum d'informació i que els usuaris facin un

bon ús de la xarxa, sempre hi ha la possibilitat que en un moment determinat

se'n saturi la capacitat i el rendiment caigui.

Sabent que el sistema perfecte no es pot aconseguir, cal procurar que les limi-

tacions siguin mínimes, es pugui utilitzar la xarxa sense que ningú no deses-

peri i que quan això passi no sigui culpa d'un mal disseny.

Alguns dels elements que cal tenir en compte per a no provocar un coll

d'ampolla:

• Medi: el cable, sigui fibra, coaxial o parell trenat, ha de suportar velocitats

de transmissió suficients per al sistema. Els trams de cable no han de ser

mai més llargs del que les especificacions del mateix cable recomanen. Si

es tracta d'un tram WIFI cal que el maquinari de transmissió sigui compa-

tible amb les normes de transmissió segons la velocitat que es busqui, per

exemple, per a 54 Mbps, cal que suporti la norma 802.11g.

• Targetes�de�xarxa: a cada PC o portàtil hi haurà targetes d'accés a la xarxa,

cal que suportin velocitats de transmissió adequades.

• Línies,�amplada�de�banda�contractat: si hi ha accés a Internet o s'han

d'unir diferents seus mitjançant la contractació de línies punt a punt o

dedicades, cal contractar una amplada de banda de transmissió suficient

i amb prou garanties de servei.

• Maquinari� de� xarxa� (encaminadors,� commutadors,� concentradors):

tots els elements de la xarxa han de suportar el mínim de velocitat que

hagi establert l'equip de disseny. Aquests elements són especialment sus-
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ceptibles de formar un coll d'ampolla, ja que reben transmissions de punts

diferents de la xarxa i les han de redireccionar cap a la seva destinació. Cal

que la capacitat de tràfic de sortida d'aquests elements sigui proporcional

al màxim tràfic possible de les seves entrades.

• Programari (tallafocs, servidors web, servidors d'aplicacions, servidors de

bases de dades, etc.): el programari ha d'estar d'acord amb l'ús que se li

dóna.

– Els servidors d'aplicacions s'han de configurar correctament i ser

capaços d'atendre concurrentment un mínim del 10% del total

d'usuaris que tenen accés a l'aplicació.

– Els servidors web, com en el cas anterior, han de ser capaços d'atendre

concurrentment un nombre suficient d'usuaris.

– El tallafocs ha d'estar configurat correctament, de manera que doni

seguretat a la xarxa, però que no en castigui en excés l'eficiència.

– Servidors de bases de dades: qualsevol gestor de bases de dades no

pot atendre un gran nombre d'usuaris concurrents i gestionar simultà-

niament bases de dades complexes i amb gran capacitat. Cal esco-

llir molt bé les bases de dades que s'han d'utilitzar i, sobretot, l'equip

d'enginyers de programari responsable de les aplicacions que hi acce-

deixen han de programar l'accés a les dades de manera eficient. La

presència d'un DBA (data base administrator) també ajudarà a tenir un

bon manteniment de la base de dades, tenir-la ordenada i que els ac-

cessos siguin més fluids.

• Maquinari: els servidors d'aplicacions, web i bases de dades cal que esti-

guin en màquines amb prou potència de càlcul, prou memòria, etc.

El conjunt d'aquests factors, juntament amb el bon funcionament del sistema

operatiu de xarxa i una topologia encertada, garantiran que la xarxa sigui efi-

cient, eficaç, escalable i mantenible.

Encara que es faci un projecte per a dissenyar la xarxa amb totes les garanties

i, tenint en compte tot el que s'ha dit anteriorment, encara hi ha un darrer

paràmetre que els limita tots, de fet, sempre és el més restrictiu: el pressupost.

Des del punt de vista tècnic no es té gaire en compte, però a l'hora de fer

qualsevol implementació és el concepte clau. Respectar els punts anteriors és

car, molt car. Només es poden aconseguir si, a més d'un bon equip de disseny,

hi ha prou pressupost, cosa que mai no sol passar, per això, malauradament el

principal limitador en la qualitat de la xarxa serà el pressupost de què es disposi

per a implementar-la i mantenir-la. El sistema perfecte, sense colls d'ampolla
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i prou amplada de banda per a tothom, el sistema amb risc zero, té un cost

infinit. Per tant, caldrà arribar a una solució de compromís entre la qualitat

de servei i el que s'està disposat a pagar-ne.

4.2. Serveis comercials de transport de dades

Algunes vegades no n'hi ha prou de cablejar un edifici, una sala o una casa.

D'altres, cal que la xarxa contingui edificis situats en diferents ciutats, o edificis

d'una mateixa ciutat molt distants.

En aquests casos, es pot demanar permís d'obra pública, excavar i cablejar el

sòl o bé contractar línies a empreses de telecomunicacions. És evident que la

segona solució és l'única factible.

Les empreses de telecomunicacions ofereixen una gamma de solucions vari-

ada, des de solucions estàndard per a casos poc conflictius fins a caríssimes

solucions particularitzades.

Si el cas ho demana, es poden unir diferents edificis contractant diferents tipus

de serveis:

• Línies�punt�a�punt�dedicades: una línia amb origen i destinació als dos

edificis a unir i d'ús exclusiu per a qui la contracti.

• Radioenllaços�punt�a�punt: la mateixa filosofia que la línia punt a punt,

però en lloc de cable s'utilitzen antenes per a unir els edificis.

• Amplada�de�banda: es contracta una determinada amplada de banda en-

tre dues destinacions, sense tenir l'exclusivitat de la línia. La companyia

proveïdora garanteix l'amplada de banda mínima, de manera que, nor-

malment, si la línia no va al màxim de la seva capacitat, es pot transmetre

més del cabal contractat. Si es transmet més quantitat d'informació de la

contractada, no es garanteix que arribi, ja que en el moment en què la

línia necessiti el cabal "sobrant", retirarà la informació que viatja "gratis"

i deixarà només el cabal contractat.

• Si la xarxa és petita i hi ha pocs usuaris pot ser que n'hi hagi prou amb la

contractació d'una línia�ADSL.

De serveis n'hi ha molts i, com les condicions, varien en poc temps. L'única

manera de saber què s'ofereix avui dia és demanar informació a les operadores

de serveis de telecomunicació.

Quan es vulgui accés a Internet, també caldrà recórrer a empreses proveïdores,

anomenades ISP (Internet service provider).

Operadores de serveis de
telecomunicació

Telefonica de España SA.
Abertis.
Ono.
British Telecom.

http://www.telefonica.com
http://www.abertis.com/
http://www.ono.es
http://www.bt.es/
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Contractar línies

A l'hora de contractar l'accés a Internet dependrà bàsicament del nombre d'usuaris que en
tindran accés. Si en són pocs, amb una línia ADSL n'hi haurà prou; si el nombre és gran,
caldrà contractar línies amb més amplada de banda, ja que es comparteix. Si es contracten
20 Mb i hi ha cent usuaris, suposant que hi ha una concurrència del 10% (concurrència
molt baixa tractant-se d'Internet), ens queden com a molt 2 Mb, aproximadament la
meitat del mínim ofert per les companyies de serveis de telecomunicacions com a ADSL
domèstica. Clarament insuficient per a un ús professional.

Els serveis que ofereixen els ISP són molts, variats i canvien constantment,

tant en prestacions com en preus. Com en els serveis de telecomunicacions,

l'única manera de saber l'estat de l'art és demanant informació.

Proveïdors de serveis
d'Internet

Telefónica de España SA.
Ono.
France Telecom.
Jazztel.
Ya.
British Telecom.

http://www.telefonica.es
http://www.ono.es
http://www.wanadoo.es
http://www.jazztel.es
http://www.ya.com
http://www.arrakis.com
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Exercicis d'autoavaluació

1.�Senyals�digitals/analògics

Dels senyals del següent gràfic, quins són analògics i quins són digitals?

Dels senyals analògics, n'hi ha un del qual en el procés de mostreig només caldria agafar-ne
una única mostra, quin és? Per què?

2.�Quantificació,�codificació,�soroll

En el gràfic inferior hi ha el senyal DEMO ja mostrejat segons el criteri de Nyquist.

a) Quantifiqueu a quatre nivells el senyal digitalitzat resultat del mostreig (preneu com a
referència la gràfica de la dreta).

b) Escriviu el tren de bits resultant del senyal digitalitzat i quantificat.
c) En quantificar a 4 nivells, el senyal resultant és més o menys fidel al senyal DEMO original

que el senyal quantificat a 8 nivells vist en els apunts de l'assignatura?
d) En quantificar a quatre nivells, el senyal resultant és més o menys resistent al soroll que

el senyal quantificat a vuit nivells que hem vist en els apunts de l'assignatura?
e) Fins a quin nivell de soroll el senyal que s'ha obtingut se'n manté immune?

3.�Modulació

Es disposa del senyal portador següent:
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i dels senyals d'informació següents:

Cadascun dels senyals A, B, C, D, E i F modularan el senyal portador per donar lloc als senyals
modulats 1, 2, 3, 4, 5 i 6.
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a) A quin senyal d'informació correspon cada senyal modulat?
b) Quin tipus de modulació s'ha utilitzat?

4.�Tipus�de�xarxa

Les xarxes es poden classificar de moltes maneres diferents, en el mòdul s'ha après a classifi-
car-les tipològicament en funció de l'extensió. A continuació es presenta una sèrie de situa-
cions, a quin tipus de xarxa correspon cadascuna?

1. Es vol dissenyar una xarxa per a la comunicació de les diferents facultats d'una universitat.
Totes les facultats estan en un mateix campus universitari.

2. Atesa la necessitat de compartir informació i recursos (projectes, documentació, progra-
mes de CAD, traçadors o plotters, impressores de gran format, etc.) entre els diferents
membres d'un estudi d'arquitectes, es decideix implementar una xarxa per comunicar
tots els seus llocs de treball.

3. Una entitat bancària decideix completar la seva vella xarxa X.25 amb una xarxa amb
tecnologia TCP/IP per dotar de correu electrònic tots els seus empleats, la xarxa també
s'utilitzarà per a accedir a la intranet de l'empresa. L'entitat bancària té una gran
capil·laritat d'oficines distribuïdes per tot el territori nacional.

4. Es decideix implementar un cablatge en forma de bus per a un edifici de quatre plantes
que ha de donar servei al personal administratiu d'un ajuntament.

5. Una empresa de fabricació de semielaborats per a la indústria del plàstic decideix actua-
litzar la seva xarxa informàtica. L'empresa té un edifici d'oficines situat a pocs metres de
la fàbrica. Cal que el cablatge uneixi tant oficines com alguns llocs de treball de la fàbrica
per a poder portar un control en línia d'estocs, i la gestió de les matèries primeres que
aporten els proveïdors.

5.�Col·lisions�i�eficiència�d'una�xarxa

Una xarxa ethernet té un protocol d'accés basat en CSMA/CD.

1. És possible que hi hagi col·lisions en un protocol d'accés CSMA/CD? Per què?
2. Quina d'aquestes situacions faria baixar l'eficiència de la xarxa i per què?

a) Pocs usuaris que utilitzen poc la xarxa però transmeten gran quantitat d'informació
cada vegada.

b) Molts usuaris que transmeten missatges breus però que accedeixen a la xarxa amb
molta freqüència.

c) La presència d'impressores connectades a la xarxa.
d) Un programari tallafocs en la passarel·la.

6.�Disseny�de�xarxa�domèstica
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Amb l'ajuda d'una hipoteca i els estalvis de tota una vida, el senyor i la senyora X acaba de
comprar una bonica casa amb jardí i piscina on ha decidit traslladar-se amb tota la família.

La casa té cinc habitacions, menjador, cuina, tres lavabos, estudi, garatge, bodega, dues ter-
rasses, jardí, piscina, etc. Hi ha preses per a la connexió telefònica a totes les habitacions,
cuina, menjador i estudi.

Tant el senyor com la senyora X i dos dels seus tres fills necessiten accés a Internet. Cada fill
té un ordinador a la seva habitació, el senyor i la senyora X compartiran un ordinador situat
en una de les habitacions que habilitaran com a despatx. Igualment, tenen una impressora
multifunció amb connexió a xarxa que estarà al despatx. Els negocis del senyor X no el deixen
viure sense connectar-se permanentment a la informació financera que extreu d'Internet, per
això vol poder connectar-se a Internet des del portàtil quan és al jardí, a la piscina, assegut al
sofà del menjador mirant el televisor o quan puja a l'estudi per a aïllar-se i escoltar música.

Ni el senyor ni la senyora X no volen fer forats a les parets, ni estan disposats a trencar
l'estètica de la paret clavant-hi claus per a subjectar cables.

1. Quina mena de xarxa necessiten?
2. Quins elements de maquinari cal que comprin per a poder satisfer totes les seves preten-

sions?
3. On és el lloc ideal per a col·locar passarel·les?
4. Sabent que la planta baixa té 110 m2, la primera planta 90 m2, l'estudi 35 m2, i el total

de la parcel·la 520 m2. Caldrà posar alguna antena repetidora?
5. El fill petit s'afecciona ràpidament als jocs de consola i el menjador de casa seva li queda

petit, es vol obrir al món i demostrar-li la seva habilitat. Què caldria afegir per a poder
connectar la consola a Internet?

7.�Relació�de�conceptes�internet-intranet-extranet

Relacionar els conceptes següents, les relacions no són 1 a 1, a cada concepte de la columna
esquerra poden correspondre 1 o més conceptes a la columna de la dreta:

SMTP

FTP

Internet IP

World Wide Web POP

Correu electrònic TCP/IP

TCP/IP TCP

Xat IRC

Transferència de fitxers HTTP

HTTPS

UDP

8.�Aplicacions�web

El World Wide Web, a part de ser una font inesgotable d'informació, tendeix cada vegada més
a ser una eina per a agilitar processos, sol·licituds, etc. que fins a l'aparició de les aplicacions
web gairebé no existien.

Busqueu, enumereu i descriviu molt breument almenys cinc aplicacions web que estiguin en
funcionament ara mateix al World Wide Web, a la intranet de la vostra empresa o a qualsevol
altra organització.

9.�Amplada�de�banda

1. Busqueu l'amplada de banda del contracte amb el vostre proveïdor d'Internet.
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2. Busqueu una pàgina a Internet que us comprovi la vostra amplada de banda real i compa-
reu els resultats amb l'amplada de banda contractada.

Coincideix el valor real que ens ha donat el test amb el teòricament contractat? Per què?
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Solucionari

Exercicis�d'autoavaluació

1.

Senyal Digital/analògic

Senyal A Analògic

Senyal B Digital

Senyal C Analògic

Senyal D Analògic

Senyal E Digital

Senyal F Digital

Senyal G Digital

Senyal H Analògic

Senyal I Analògic

 
El senyal H és analògic i es podria mostrejar prenent una única mostra, ja que és constant, té
freqüència 0 i, per tant, amb una única mostra ja es compleix el criteri de Nyquist. La mostra
ens dóna l'amplitud del senyal constant, que és l'única dada que ens cal per a reproduir-lo
exactament.

2.

a) En la gràfica superior dreta podem veure el procés de quantificació a quatre nivells, en la
gràfica de sota el resultat final.
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b) 0000010110111101010100000001010101000000

c) Menys fidel. Com menys nivells de quantificació hi hagi, més allunyat estarà el senyal
digital del senyal analògic.

d) Més resistent al soroll. En haver-hi menys nivells de quantificació, hi ha més distància
entre els nivells i cal més soroll per a fer que el senyal passi d'un nivell a un altre.

e) El senyal serà immune a qualsevol soroll que no tingui amplituds superiors a 1 o inferiors
a -1.

3.

a)

Senyal modulat Senyal d'informació

Senyal 1 Senyal D

Senyal 2 Senyal E

Senyal 3 Senyal F

Senyal 4 Senyal B

Senyal 5 Senyal A

Senyal 6 Senyal C

 
b) Les modulacions són d'amplitud: AM.

4.

1. MAN.
2. LAN.
3. WAN.
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4. LAN.
5. LAN.

5.

1. Sí. A causa del temps que triga el missatge a arribar als nodes de la xarxa des que surt de
l'emissor, si un dels nodes vol transmetre, es pot donar el cas que en el moment de l'escolta
al node no li hagi arribat el missatge i consideri el bus com a lliure.

2.a Fa baixar l'eficiència de la xarxa, ja que la situació fa augmentar el trànsit a la xarxa i
augmenta la probabilitat de col·lisions.

2.b Fa baixar l'eficiència de la xarxa, ja que la situació fa augmentar el trànsit a la xarxa i
augmenta la probabilitat de col·lisions.

2.c No afecta el trànsit, per tant, no augmenta la probabilitat de col·lisions i l'eficiència no
es veu afectada.

2.d No afecta el trànsit, per tant, no augmenta la probabilitat de col·lisions i l'eficiència no
es veu afectada.

6.

1. Una xarxa sense fils o WIFI.

2. La solució no és única. Basant-nos en la il·lustració 20, una possible solució seria:

• Un encaminador amb característiques WIFI.
• Targeta de xarxa.
• 2 targetes de xarxa WIFI.
• Una targeta de xarxa WIFI PCMIA.
• Cable per a unir l'encaminador i la impressora.
• Cable per a unir l'encaminador i l'ordinador de l'habitació on hi ha l'encaminador.

3. L'encaminador farà funcions de passarel·la. La xarxa WIFI és delicada i el punt crític és
l'atenuació per la distància, per tant, serà positiu posar l'encaminador a l'habitació més cèn-
trica de la casa, per tal de minimitzar les distàncies als altres ordinadors.

4. Depèn de la potència d'emissió de l'encaminador i de les targetes que es comprin, a les
especificacions dels productes hi podem trobar informació. Als webs dels fabricants hi acos-
tuma a haver aquesta mena de dades.

5. Només caldrà connectar un punt d'accés a la xarxa WIFI a la consola.

Reflexió

NOTA: Perquè tot funcioni cal
contractar accés a Internet,
per exemple, una línia ADSL.
També caldrà configurar la
xarxa, donar IP a cada ordina-
dor, etc.

7.

Internet TCP/IP

World Wide Web HTTP
HTTPS

Correu electrònic SMTP
POP

TCP/IP IP
TCP
UDP

Xat IRC
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Transferència de fitxers FTP

 
8.

1. El campus de la UOC.
2. La possibilitat de reservar habitacions d'hotel, llogar cotxes, etc.
3. Els serveis de gestió dels comptes en línia que ofereixen la majoria de bancs i caixes

d'estalvis.
4. La possibilitat de comprar bitllets d'avió que ofereixen moltes pàgines web.
5. Les aplicacions web que hi ha a la intranet de moltes empreses per al control i gestió de

les vacances, hores treballades, etc.

9.

1. La solució depèn de cada cas.
2. La prova del test depèn de cada cas. Es pot fer el test des de nombroses pàgines d'Internet,

a alguna hi podem accedir des de l'enllaç següent: http://www.adsl4ever.com/test.

La velocitat contractada és sempre la velocitat màxima a què podem operar, la velocitat real
sempre és inferior. Això passa perquè a part de la informació també es transmeten els bits
del protocol TCP/IP (que pot arribar a ocupar un 20% de l'amplada de banda contractada) i
altra informació per a garantir la comunicació amb èxit. En general, els tests només mesuren
la quantitat d'informació útil transmesa. En la reducció de la capacitat real també hi poden
influir altres aspectes més aleatoris com la congestió de les línies, la seva qualitat, interferèn-
cies, etc.

http://www.adsl4ever.com/test
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