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Conceptes bàsics La Xarxa

La Xarxa

Una xarxa és una infraestructura que permet l’interconnexió
d’elements
En el nostre cas els elements són ordinadors

Per que els ordinadors puguin entendre’s cal un conjunt
d’aplicacions i protocols
Aquests és divideixen en 7 nivells, anomenats els nivells OSI
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Conceptes bàsics Nivell 1: capa física

OSI Nivell 1

El nivell 1 és l’anomenat capa física, que correspon al component
físic que permet l’interconnexió
Exemples: USB, WiFi, Ethernet
Els elements connectats conformen el que s’anomena topología
Els access points WiFi (AP) formen una topología d’estrella
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Conceptes bàsics Nivell 1: capa física

OSI Nivell 1

Ens referim a la topología quan parlem de xarxa Mesh?

NO!
Quan parlem de xarxes Mesh no fem referència a la capa física
Una xarxa Mesh pot estar formada amb qualsevol topología, això
no la defineix

Llavors què és una xarxa Mesh? ara ho veurem...
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Conceptes bàsics Nivell 2: enllaç

OSI Nivell 2

El nivell 2 és l’anomenat capa d’enllaç o capa MAC
En xarxes Ethernet s’usen adreces MAC per identificar els
ordinadors
En WiFi els modes Infraestructura i Ad-Hoc corresponen als
nivells 1 i 2
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Conceptes bàsics Nivell 2: enllaç

OSI Nivell 2

Ens referim a la capa d’enllaç quan parlem de xarxa Mesh?

NO!
Quan parlem de xarxes Mesh no fem referència a la capa d’enllaç
Una xarxa Mesh podria estar formada amb model
d’infraestructura (AP)
Però per afinitat té més sentit utilitzar Ad-Hoc

Veiem aquests dos modes de conexió una mica més en detall...
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Conceptes bàsics Infraestructura i Adhoc

Infraestructura

En el mode infraestructura tenim un punt central que anomenem
AP i varis nodes clients
Aquest crea un zona anomenada BSS (Basic Service Set)
identificada pel BSSID que és l’adreça MAC de l’AP
Aquest model segueix el patró Mestre-Esclau, és a dir, tothom fa
cas al AP
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Conceptes bàsics Infraestructura i Adhoc

Ad-Hoc

En el mode ad-hoc no hi ha punt central, tothom hi juga el mateix
rol, tothom és conecta amb tothom qui pot
Per que dos o més ordinadors estiguin en la mateixa xarxa cal
que usin el mateix BSSID
Un dels BSSIDs més famosos per xarxes ad-hoc és:
02:CA:FF:EE:BA:BE
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Conceptes bàsics Infraestructura i Adhoc

AP vs Ad-Hoc

En el mode infraestructura, els ordinadors no es conecten
directament, ho fan mitjançant l’AP
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Conceptes bàsics Infraestructura i Adhoc

AP vs Ad-Hoc

En el mode ad-hoc, els ordinadors que estan conectats directament
poden intercanviar informació

Però com ho fem amb els que no ho estan? Gracies al nivell 3
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Conceptes bàsics Nivell 3: Xarxa

OSI Nivell 3

El nivell 3 és l’anomenat capa de xarxa, hi pertanyen protocols
com IP, ICMP o ARP
A partir d’ara parlarem concretament de xarxes IP
En xarxes IP, ARP és qui s’encarrega de fer la transissió entre
nivell 2 i nivell 3:

MAC [AA:BB:CC:DD:EE:FF] -> IP [192.168.1.1]

En aquest nivell és possible l’enrutament
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Conceptes bàsics Enrutament

Enrutament

És el procès de seleccionar (o trobar) camins cap un destí concret
Els enrutadors (routers) són aquells nodes de la xarxa que
encaminen els paquets d’uns nodes cap a uns altres

El node A ha de saber que per arribar a C ha de passar per B
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Conceptes bàsics Enrutament

Enrutament

Però quan la cosa es complica calen mecanismes avançats

Com sap cada node per on ha d’enviar l’informació?
Els protocols d’enrutament automatitzen la tasca de cercar
camins
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Conceptes bàsics Protocols d’enrutament

Protocols d’enrutament

Són aplicacions que s’encarregen de gestionar les rutes
El funcionament bàsic és que cadascun anuncia als altres nodes
cap a quins nodes sap arribar
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Conceptes bàsics La xarxa Mesh

Mesh

Ens referim a la capa IP quan parlem de xarxa Mesh?

SÍ!
Una xarxa Mesh és una xarxa on tots els participants són també
enrutadors
Per tant no hi ha distincions tipus mestre/esclau o
supernode/node
Tothom ha de conectar-se amb com a mínim un node de la xarxa
La topología resultant pot ser qualsevol
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Conceptes bàsics La xarxa Mesh

Mesh
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Conceptes bàsics La xarxa Mesh

Mesh

Les xarxes Mesh són xarxes de nivell 3, per tant:

Una xarxa Mesh pot ser WiFi (infraestructura o ad-hoc)
En una xarxa Mesh hi pot haver una troncal, i poden haver links
WiFi punt a punt
Una xarxa Mesh pot estar feta amb Ethernet, FO, etc...
Mesh + Wifi + Ad-Hoc = MANET
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Protocols d’enrutament dinàmic

L’enrutament dinàmic

Són aplicacions que gestionen les rutes automàticament
Dinàmic vol dir canviant, el contrari a estàtic
Els nodes s’autodescobreixen ells sols
L’intervenció manual és gairebé inexistent
El temps de convergencia és petit, els canvis es proagen ràpid
Tenen mètriques molt avançades per escollir el millor camí
La majoria estan optimitzats per xarxes MANET (ad-hoc)
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Protocols d’enrutament dinàmic Tradicional vs Dinàmic

Routing tradicional

Recordem com és el routing tradicional
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Protocols d’enrutament dinàmic Tradicional vs Dinàmic

Routing dinàmic

Constantmen s’envien petits paquets al Broadcast
Hola Per descobrir veïns directes (neighbours)

OGM Per descobrir veïns llunyans (originators)

Nota: Com a referencia pre explicar-los agafem la familia BATMAN
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Protocols d’enrutament dinàmic Tradicional vs Dinàmic

BGP vs DR

Veiem les principals diferencies entre un protocol tradicional com BGP
i els dinàmics (DR = Dynamic Routing)

Amb BGP establim una conexió punt a punt TCP/IP (amb destí)
Amb DR utilitzem el Broadcast i paquets UDP (sense destí)

Amb BGP els veïns són afegits manualment
Amb DR els veïns són descoberts automàticament

Les mètriques de BGP són molt simples
Els protocols DR són molt complexos i usen mètriques complexes
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Protocols d’enrutament dinàmic Protocols DR

Protocols

A continuació es llisten els que s’han considerat protocols DR més
rellevants

OLSR El clàssic i primer estandaritzat. És link-state

BATMANd Revolucionari, nascut a la comunitat. És
distance-vector

BATMAN-adv Una idea totalment diferent, routing en capa 2

BMX6 Evolució 100% reescrita de BATMANd, nadiu IPv6

Babel Protocol nou, distance vector i optimitzat per xarxes WiFi

Tots són proactius, descobreixen les rutes abans de necessitar-les
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Quik Mesh Project Què és

Motivació

Què és qMp?
Quick Mesh Project és un sistema operatiu per dispositius
encastats (routers) amb l’objectiu de facilitar el desplegament
d’una xarxa Mesh.
Qui fa qMp?
Ex-desenvolupadors de GSF i altra gent que s’hi ha anat sumant
Com va començar?
Va sorgir la necessitat en la manifestació "Som una nació" del
2010.
Posteriorment vam trobar una subvenció de la fundació puntCat.
Quin són els objectius?
Desplegaments ràpids i xarxes comunitàries
En quin estat es troba?
Considerem que ja és usable!! Però sempre necessitarem la teva
ajuda
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Quik Mesh Project Què és

Característiques

Basat en OpenWRT
Suporta 802.11n
IPv6 nadiu
IPv4 tunelat sobre IPv6
Sistema d’autoconfiguració
Interficie web per monitoritzar i configurar
Eines de visualització (mapa, gràfic, etc...)
Enrutament dinàmit automàtic i automàgic (zero-conf)
Suport BGP per integració amb guifi.net (50% implementat)
Versió “small” per routers petits (mínim 4MB de flash)
Software Lliure!
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Quik Mesh Project Arquitectura

Arquitectura bàsica
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Quik Mesh Project Arquitectura

Fitxer de configuració

El fitxer de configuració està situat a /etc/config/qmp i és on estan
definides totes les opcions. Podriem copiar aquest fitxer a un altre
node i otbtindriem exactament la mateixa configuració.
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Quik Mesh Project Arquitectura

Web interface

La interfície web permet configurar tot el sistema i també
monitoritzar-lo.
Està basada en LuCi, per tant integrada 100% amb OpenWRT
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Quik Mesh Project Arquitectura

Shell tools

qmpcontrol permet executar accions de control des del shell.
Per exemple:

qmpcontrol configure_network Configura la xarxa
qmpcontrol configure_wifi Configura dispositius WiFi
qmpcontrol upgrade Actualitza el sistema a l’última versió

qmpinfo permet executar accions per monitoritzar el sistema.
Per exemple:

qmpinfo nodes Mostra els nodes de la xarxa
qmpinfo links Mostra els nodes directes (neighbours)
qmpinfo bwtest <ip> Executa una test d’ample de banda
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Quik Mesh Project Interfícies de Xarxa

Xarxa

Per cada interíficie de xarxa que tingui el nostre dispositiu, podem
activar-hi un o varis modes.

LAN on és conectarà l’usuari final. S’activa el servidor DHCP.
WAN conectat a algun Gateway que ens doni accès a, per
exemple, internet. S’activa el client DHCP
MESH per el núvol MESH S’activen els protocols d’enrutament
dinàmic
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Quik Mesh Project Interfícies de Xarxa

Xarxa
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Quik Mesh Project Interfícies de Xarxa

Wireless

Hi ha quatre possibles funcionalitats per cada interfície WiFi
Ad-hoc per xarxes MANET
AP per la connexió amb l’usuari final
Client per conectar com client WiFi amb un altre AP
Not used la radio no estarà controlada per qMp

Si la radio suporta 802.11n veurem que ens apareixen canals del tipus
8+, 11-, etc...
Podem escollir el Country code i també la potència d’emissió desitjada
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Quik Mesh Project Interfícies de Xarxa

Wireless
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Quik Mesh Project Interfícies de Xarxa

Xarxa i WiFi

Com hem vist la configuració de les interfícies de nivell 2 i 3 és
independent. Podem disposar d’una interfície WiFi en mode Acces

Point (infraestructura) i a l’hora usar-la per fer Mesh. O podem usar

una interfície Wifi en mode Ad-Hoc per conexió amb usuaris finals
(amb servidor DHCP inclòs).
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Quik Mesh Project Adreçament IP i protocols

Adreçament IP

IPv6 ULA Rang d’IPv6 privades per utilitzar internament a la
Mesh
IPv6 RIPE Rang d’IPv6 públiques i globals (tunelat 6to6)
IPV4 Rang d’IPv4 privades per la conexió amb l’usuari final
(tunelat 4to6)
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Quik Mesh Project Adreçament IP i protocols

Protocols d’enrutament

A qMp utilitzem varis protocols d’enrutament dinàmic
bmx6 com a protocol principal
olsr com a protocol secundari
babel com a protocol opcional

Per cada protocol es crea una interfície VLAN, d’aquesta manera
estan aïllats a nivell MAC (2)

Per defecte bmx6 utilitza la VLAN 12 i olsr la VLAN 11

Els tres protocols corren nativament IPv6 i usen les IPs ULA per
comunicar-se
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Quik Mesh Project Adreçament IP i protocols

Anuncis de xarxa

Una de les principals característiques de les xarxes Mesh són els
anuncis de xarxa
Cada node anuncia les xarxes que ell té disponibles
Exemples: Internet (0.0.0.0/0), Guifi (10.0.0.0/8)
La mateixa xarxa pot ser anunciada des de varis llocs, s’escullirà
el millor camí
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Quik Mesh Project Adreçament IP i protocols

BGP

qMp té previst suportar BGP
L’implementació està 50% feta
Es pot usar però cal configurar-ho des del shell
L’objectiu és poder interconectar un núvol qMp amb algun altra
xarxa
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Quik Mesh Project Modes

Modes

Podem escollir dos modes diferents per la conexió amb l’usuari final:

Roaming per desplegaments ràpids
Tots els APs que estiguin en Roaming tindran la mateixa IP
(172.30.22.1) i el mateix ESSID
D’aquesta forma si un usuari canvia d’AP no perdrà la connexió
No obstant els usuaris de diferents AP no poden comunicar-se
entre ells (estan darrera un NAT)

Community per xarxes comunitaries
Cada node ha de tenir un rang d’IPs propi. Per exemple
10.55.44.0/27
Cada node publica aquest rang a la xarxa Mesh, per tant tots
saben que existeix
No hi ha NAT, els usuaris finals obtenen una adreça d’aquest rang
Tothom és pot conectar amb tothom, però no hi ha roaming
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Quik Mesh Project Modes

Modes
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Quik Mesh Project Modes

Modes al web interface
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Quik Mesh Project Obtenir i participar en qMp

Dispositius qMp

qMp pot ser usat en tot el hardware suportat per OpenWRT amb les
següents restriccions:

Com a mínim 4MB de flash
No es recomanen processadors inferiors al MIPS ar71xx
Les radios WiFi han de ser mac80211 compatibles (recomanades
atheros)

Exemples de dispositius compatibles
NanoStation M5/M2, Bullet, Rocket, NanoBridge
Alix
RouterStation/RouterStationPro
TP-link 2543, TP-link 842, etc...
FreeStation (en testing)
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Quik Mesh Project Obtenir i participar en qMp

Obtenir qMp

web http://qmp.cat

llista usuaris https://mail.qmp.cat/cgi-bin/mailman/listinfo/qmp-users

llista desenvolupadors https://mail.qmp.cat/cgi-bin/mailman/listinfo/qmp-dev

Codi font git://qmp.cat/qmp.git

Generador de firmwares git://qmp.cat/qmpfw.git

Binaris http://fw.qmp.cat
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EOF

Agraïments

qMp és possible explicitament gracies a
Roger Baig
Axel Neumann
Agustí Moll
Victor Oncins
Simó Albert

i implicitament a tota la comunitat guifi.net i tota la gent que ens
aguanta en el dia a dia

EOF
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