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Direcció IP
D’acord amb el protocol d’Internet, una adreça IP és un nombre que identifica inequívocament un dispositiu lògic 
connectat a la xarxa. Dins d’una mateixa xarxa, cada adreça IP que s’utilitzi ha de ser única.

Una adreça IP es representa mitjançant un nombre binari de 32 bits (IPv4). Les adreces IP s’expressen com nombres 
de notació decimal: es divideixen els 32 bits de l’adreça en quatre octets (un octet és un grup de 8 bits). El valor 
decimal màxim de cada octet és 255 (el nombre binari de 8 bits més alt és 11111111, i aquests bits, de dreta a esquerra, 
tenen valors decimals de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 i 128, la suma dels quals és 255). 
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Classe  Direcció IP (X=Xarxa - H=Host)         Rang             N°de Xarxes N°de Hosts   Màscara de Xarxa  Broadcast

A 0XXXXXXX.HHHHHHHH.HHHHHHHH.HHHHHHHH 1.0.0.0-127.255.255.255       126 16.777.214   255.0.0.0          x.255.255.255
B 10XXXXXX.XXXXXXXX.HHHHHHHH.HHHHHHHH 128.0.0.0-191.255.255.255     16.382     65.534   255.255.0.0        x.x.255.255
C 110XXXXX.XXXXXXXX.XXXXXXXX.HHHHHHHH 192.0.0.0-223.255.255.255  2.097.150       254   255.255.255.0      x.x.x.255
D 1110[  Direcció de multicast  ]     224.0.0.0-239.255.255.255
E 1111[Reservat per a ús futur ]      240.0.0.0-255.255.255.255

Existeixen 5 classes de xarxa segons l’ús dels diferents octets per al protocol Ipv4;

En una xarxa de Classe A, s’assigna el primer octet, reservant els tres últims octets (24 bits) perquè siguin assignats 
als hostatgers, de manera que la quantitat màxima d’hostatgers és 2^24 (menys 2: les adreces reservades de 
broadcast i de xarxa), o 16.777.214 hostatgers.

En una xarxa de Classe B, s’assignen els dos primers octets, reservant els dos octets finals (16 bits) perquè siguin 
assignats als hostatgers, de manera que la quantitat màxima d’hostatgers és 2^16 (menys 2), o 65.534 hostatgers.

En una xarxa de Classe C, s’assignen els tres primers octets, reservant l’octet final (8 bits) perquè sigui assignat als 
hostatgers, de manera que la quantitat màxima d’hostatgers és 2^8 (menys 2), o 254 hostatgers. 

Hi ha certes adreces en cada classe d’adreça IP que no estan assignades. Aquestes adreces es denominen adreces 
privades. Les adreces privades poden ser utilitzades pels hostatgers que usen traducció d’adreça de xarxa (NAT), o 
un servidor proxy, per a connectar-se a una xarxa pública o pels hostatgers que no es connecten a Internet.
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Direccions Ip especials del protocol Ipv4.
0.0.0.0
Direcció usada per les màquines que estan arrancant o no se’ls ha assignat adreça Ip.

127.0.0.0/8
Reservada per a proves de retroalimentació s’anomena direcció del bucle local o loopback.

127.0.0.1
Cas particular de l’anterior que correspon al locahost o sigui a la pròpia targeta de xarxa per defecte; sóc jo mateix. 
Coneguda am el nom d’adreça Ip de forwarding.

Direcció de Broadcast
Direcció que serveix per a enviar paquets de broadcasting per la xarxa, multidifusió de paquets per a tots els nodes 
de la xarxa. Es reserva, en funció del tipus de xarxa el número més alt (255) dels octets “configurables”.
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Màscara de xarxa.
Direcció Ip que té codificada la part de la xarxa que volem fer visible a la màquina.
En funció del tipus de xarxa (segons el protocol Ipv4) les màscares són les següents;

Xarxa tipus A: 255.0.0.0
Xarxa tipus B: 255.255.0.0
Xarxa tipus C: 255.255.255.0
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Classless Inter-Domain Routing
Classless Inter-Domain Routing (CIDR o Encaminament Inter-Dominis sense Classes) 
s’introduí el 1993 i representa la última millora en la manera com s’interpreten les 
direccions IP. 

La seva introducció va permetre una major flexibilitat al dividir rangs de direccions IP 
en xarxes separades. D’aquesta manera va permetre:

• Un ús més eficient de les cada vegada més escasses direccions IPv4.
• Un major ús de la jerarquia de direccions (‘agregació de prefixes de xarxa’), 

disminuint la sobrecàrrega dels encaminadors principals d’Internet per a realitzar 
l’encaminament.

192.168.0.0/24 notació CIDR que significa:
Una xarxa de tipus C, amb una direcció bàsica que té com a adreces les següents;
192.168.0.0 Direcció inicial.
192.168.0.255 Direcció de broadcasting.
255.255.255.0 màscara de xarxa.
192.168.0.1-192.168.0.254 per a les màquines de la xarxa.
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Porta d’enllaç.
Un gateway o porta d’enllaç és un dispositiu que ens permet la interconnexió de 
xarxes, protocols i arquitectures diferents a tots nivells de comunicació.
Tradueix la informació del protocol usat en una xarxa cap a la xarxa de destí fent de 
nexe d’unió o pont entre les dues xarxes.
Habitualment s’utilitzen per a aquesta finalitat ordinadors amb vàries targetes de 
xarxa o bé enrutadors (elements especialment pensats per a aquesta feina de 
comunicació entre xarxes).
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Dynamic Host Configuration Protocol
És un protocol de xarxa que permet als nodes d’una xarxa IP obtenir els seus 
paràmetres de configuració automàticament. Es tracta d’un protocol de tipus client/
servidor en el que generalment un servidor posseeix una llista d’adreces IP dinàmiques 
i les va assignant als clients a mesura que aquestes van estant lliures, sabent en tot 
moment qui ha estat en possessió d’aquella IP, quant temps l’ha tinguda o a qui se li ha 
assignat després.
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Assignació d’adreces IP.
Sense DHCP, cada adreça IP ha de configurar-se manualment a cada ordinador i, si l’ordinador es mou a un altre lloc en 
una altra part de la xarxa, s’ha de configurar una altra adreça IP diferent. El DHCP li permet a l’administrador supervisar 
i distribuir de forma centralitzada les adreces IP necessàries i, automàticament, assignar i enviar una nova IP si 
l’ordinador és connectat en un lloc diferent de la xarxa.

El protocol DHCP inclou tres mètodes d’assignació d’adreces IP:

• Assignació manual o estàtica: Assigna una adreça IP a una màquina determinada. Se sol utilitzar quan es 
vol controlar l’assignació d’adreça IP a cada client, i evitar, també, que es connectin clients no identificats.

• Assignació automàtica: Assigna una adreça IP de forma permanent a una màquina client la primera vegada 
que fa la sol·licitud al servidor DHCP i fins que el client l’allibera. Se sol utilitzar quan el nombre de clients no varia 
massa.

• Assignació dinàmica: L’únic mètode que permet la reutilització dinàmica de les adreces IP. L’administrador 
de la xarxa determina un rang d’adreces IP i cada computadora connectada a la xarxa està configurada per sol·licitar 
la seva adreça IP al servidor quan la targeta d’interfície de xarxa s’inicialitza. El procediment usa un concepte molt 
simple en un interval de temps controlable. Això facilita la instal·lació de noves màquines clients a la xarxa.

Algunes implementacions de DHCP poden actualitzar el DNS associat amb els servidors per reflectir les noves adreces 
IP mitjançant el protocol d’actualització de DNS establert en RFC 2136 .

El DHCP és una alternativa a altres protocols de gestió d’adreces IP de xarxa, com el BOOTP (Bootstrap Protocol). 
DHCP és un protocol més avançat, però ambdós són els usats normalment.
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Elements que configura el DHCP
Els elements bàsics que configura un servidor DHCP són els següents:

. Direcció Ip

. Màscara de xarxa.

.Gateway.

. Broadcast

Elements opcionals que pot configurar:

.Direcció del servidor DNS.

.Nom del DNS.

.Temps màxim d’espera de l’ARP (Adress Resolutions Protocol).

.Servidor SMTP.

.Temps d’espera ARP.

.Altres.

viernes 16 de septiembre de 2011



M7
DHCP

Andreu Serracanta Espinalt

DHCP

Rangs,exclusions, concessions i reserves.

En un servidor DHCP es poden establir rangs de direccions Ip per tal d’assignar 
direccions Ip dins d’aquests rangs i no assignar Ip fixes que puguin tenir altres 
màquines de la xarxa.

De la mateixa manera dins d’un rang podem excloure certes direccions que estiguin 
reservades per a alguna màquina concreta de forma fixa.

Quan un servidor dóna a una màquina una direcció Ip s’estableix una negociació entre 
el servidor i la màquina per tal de concedir l’adreça; no sempre un servidor donarà una 
direcció Ip a qualsevol màquina que ho desitgi (en funció de la seva adreça mac 
segurament) i quan doni la concessió aquesta tindrà (o pot tenir) una limitació 
temporal que s’indicarà a la màquina client en el moment de la concessió.

De la mateixa manera podem fer que el servidor sempre reservi un conjunt de 
direccions Ip per a les mateixes màquines, de manera que acabin sempre tenint la 
mateixa Ip però aquesta els hi hagi facilitat el servidor DHCP.
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Broadcast.
Host.
Ipv6.
ARP.

CONCEPTES
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Mmix-M7-UF1-3-InsConfDhcp.pdf.
Mmix-M7-UF1-3-InsFuncionamentDhcp.pdf.

PRÀCTIQUES
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