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Resum del projecte 

Mitjançant aquest projecte, es realitzaran  diverses simulacions de xarxes de comunicacions 

per tal d’analitzar el comportament que tindrà el procés de trasllat de dos servidors que 

utilitzen tràfic Anycast, d’un CPD (Centre de Processament de Dades) a un altre CPD. 

 

Per tal de dur a terme aquestes simulacions, es realitzarà la implementació de dues 

infraestructures de xarxa amb una estructura jeràrquica de 3 capes, les quals estaran 

comunicades entre si i dotades amb diversos tipus de protocols i característiques (Enrutament 

dinàmic, alta disponibilitat, redundància d’enllaços i dispositius, tràfic Anycast). 

 

Es procedirà a analitzar el funcionament d’aquests protocols, i veure el comportament de la 

xarxa en cas de què aquests no s’implementessin o bé, de què no es configuressin 

correctament. 

 

Aquestes simulacions ens permetran tenir una idea molt aproximada, del comportament  

d’aquesta infraestructura en la realitat. 
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Resumen del proyecto 

Mediante este proyecto, se realizaran varias simulaciones de redes de comunicaciones para 

ver el comportamiento que tendrá el proceso de traslado de dos servidores que utilizan trafico 

Anycast, de un CPD (Centro de Procesamiento de Datos) a otro CPD. 

 

Para llevar a cabo estas simulaciones, se realizará la implementación de dos infraestructuras 

de red, con una estructura jerárquica de 3 capas, las cuales estarán comunicadas entre sí, y 

dotadas con varios tipos de protocolos y características (Enrutamiento dinámico, alta 

disponibilidad, redundancia de enlaces y dispositivos, trafico Anycast) 

 

Se procederá a analizar el funcionamiento de estos protocolos y ver el comportamiento de la 

red en caso de que estos no se implementaran, o bien, de que se configurasen de forma 

incorrecta 

 

Estas simulaciones nos permitirán tener una idea muy aproximada del comportamiento de 

esta infraestructura en la realidad. 
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Abstract 

Through this project we are going to realize several networking simulations, to see the 

behavior that will have the transfer process of two servers that use Anycast traffic, from one 

Datacenter to another one. 

 

To perform these simulations, we are going to implement two network infrastructures, with a 

3 layer hierachical structure, which are communicated between them, and equipped with 

various types of protocols and features (Dynamic Routing, high availability, link and devices 

redundancy, Anycast traffic) 

 

We are going to analyze the performance of these protocols and observe the network 

operation  if these were not implemented or incorrectly configured. 

 

These simulations allow us to have an  approximate idea of the operation of this infrastructure 

in the real world. 
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1. Introducció 

1.1. Context del projecte 

Fa 4 anys que em dedico professionalment a les xarxes de telecomunicacions, treballant en 

entorns on la prioritat principal és proporcionar un 100% de disponibilitat del servei. 

Mitjançant aquest projecte pretenc posar en pràctica conceptes sobre xarxes de 

comunicacions, alta disponibilitat, seguretat, routing, switching i tràfic anycast, realitzant una 

simulació d’un entorn de xarxes de comunicacions, el qual es pot adaptar al món real, i veure 

el comportament de la mateixa davant canvis que es poden produir en una infraestructura de 

xarxa. 

 

1.2. Objectius 

Els objectius d’aquest projecte són els següents: 

• Disseny e Implementació d’una Infraestructura de xarxa per a dos CPD’s, utilitzant el 

model jeràrquic de 3 capes. 

• Configuració i utilització del protocol d’enrutament dinàmic OSPF amb diverses àrees 

• Filtratge de IP’s en enrutament dinàmic 

• Configuració i utilització de protocols d’alta disponibilitat  

• Simulació de xarxa amb tràfic anycast 

• Proves d’errors en les simulacions 

• Necessitat de la utilització de certs protocols 

• Trasllat de recursos entre CPDs 
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1.3. Estructura de la memòria 

La memòria d’aquest projecte s’ha dividit en 3 blocs. 

 

En la primera part del projecte, es procedirà a explicar els següents conceptes sobre xarxes de 

comunicacions:  definició de CPD, estructura del model jeràrquic de  3 capes de xarxa, definició 

i mètodes d’alta disponibilitat, explicació i mètodes de Routing. Tots aquests conceptes 

s’utilitzaran per a les simulacions que es realitzaran posteriorment. 

 

En la segona part del projecte,  s’analitzaran les diferents xarxes  que s’han creat  i es durà a 

terme el trasllat de servidors pas per pas. També es simularan problemes que podríem tenir en 

el món real, per tal de veure el comportament de la xarxa que hem dissenyat. 

 

Finalment, en la tercera i ultima part, s’adjuntaran una mostra de les configuracions que s’han 

aplicat als dispositius per al seu funcionament. 

 

1.4. Software utilitzat 

Per tal de dur a terme aquest projecte s’han utilitzat el següent simulador de xarxes 

- GNS3 1.3.11 [4] 
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2. Centre de Processament de dades 

Un CPD  (Centre de processament de dades) és aquella ubicació on es concentren els elements 

necessaris per al processament de la informació d’una organització o empresa. Està ubicat en 

un edifici o sala de gran capacitat, utilitzada per a mantenir una gran quantitat d’equipament 

electrònic, així com els elements necessaris per al seu acondicionament. [1] 

 

 

Acostumen a ser creats i mantinguts per grans organitzacions, amb la finalitat de tenir accés a 

la informació necessària per a les seves operacions, o bé, per proporcionar aquest servei a 

altres empreses més petites, les quals no tenen prou recursos per a tenir un propi CPD.  

Moltes empreses fan ús d’aquest tipus de servei, o inclús les més grans tenen els seus propis 

CPD’s. Per exemple, un banc, pot tenir un centre de processament de dades amb el propòsit 

d’emmagatzemar totes les dades dels seus clients, i les operacions que aquests realitzen sobre 

els seus comptes.  

Entre els factors més importants que motiven la creació d’un CPD, es pot destacar, el fet 

d’assegurar  la continuïtat del servei als clients, la protecció física dels equips informàtics o de 

les comunicacions implicades, així com dels servidors de bases de dades que puguin contenir 

informació critica o confidencial. 
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El disseny d’un CPD comença per l’elecció de la seva ubicació geogràfica, i requereix un 

equilibri entre diversos factors: 

- Cost econòmic: Cost del terreny, impostos municipals, assegurances. 

- Infraestructures disponibles en les rodalies: energia elèctrica, carreteres, centraletes 

de Telecomunicacions, bombers. 

- Risc: possibilitat d’inundacions, indecís, robatoris, terratrèmols. [1] 

 

Un cop seleccionada la ubicació geogràfica, és necessari trobar unes dependències apropiades. 

Alguns dels requisits són: 

- Doble escomesa elèctrica 

- Muntacàrregues i portes amples 

- Mesures de seguretat en cas d’incendi o inundació 

- Aire condicionat, tenint en compte que s’utilitzarà per a la refrigeració de 

l’equipament informàtic 

- Falsos terres i sostres 

- Cablejat de xarxa i telèfon 

- Doble cablejat elèctric 

- Generadors i quadres de distribució elèctrica [1] 

 

Un cop que l’edifici està preparat, es procedeix a realitzar la instal·lació dels servidors, 

elements de xarxa, etc. Aquesta tasca requereix un disseny lògic de xarxes i entorns, sobretot, 

pel que fa  a l’àrea de seguretat. Algunes de les tasques són: 

- Desplegament i configuració d’electrònica de xarxa 

- Segmentació de xarxes locals i creació de xarxes virtuals (VLANS) 

- Creació de zones desmilitaritzades (DMZ) 

- Creació d’entorns de producció, preproducció, desenvolupament, gestió de xarxa 

- Creació de SAN (Storage Area Network) 

- Instal·lació i configuració de servidors i perifèrics [1] 
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Al llarg dels anys els CPDs han anat evolucionant. Inicialment hi havia una gran concentració de 

servidors físics, els quals s’interconnectaven entre si i cap a l’exterior utilitzant els diferents 

elements de xarxa. A mesura que un CPD creixia, la gestió i el manteniment d’aquests entorns, 

cada vegada era més complicada degut al gran volum de connexions físiques que s’havien de 

dur a terme, les quals també augmentaven les probabilitats d’error. 

 

En els darrers anys, s’ha produït una evolució d’aquest model. El volum de servidors físics ha 

anat disminuint, per donar pas als superservidors, els quals creen els propis servidors de forma 

virtual dins d’ells mateixos, creant per tant, entorns completament virtualitzats. 

 

 

 

Aquests entorns requereixen un nombre molt inferior de connexions físiques cap als equips de 

comunicacions o de xarxa, per tant, son més fàcils i còmodes de gestionar i també es 

disminueix la probabilitat d’error. 

 

Actualment,  aquest model segueix evolucionat. No tan sols és  virtualitzen els propis 

servidors, sinó que també s’han començat a virtualitzar els equips de xarxa com ara routers, 

switchos, firewalls, balancejadors, disminuint la complexitat de la xarxa. 
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2.1. Model jeràrquic 3 capes de xarxa 

Per tal de dissenyar la xarxa d’un CPD podem utilitzar el model jeràrquic de 3 capes proposat 

pel fabricant CISCO. Seguir aquest model ens aporta molts beneficis en el moment de 

dissenyar, implementar, gestionar i mantenir la xarxa. [1][5] 

Cada capa, ofereix una funcionalitat diferent per a la xarxa.  Segons les característiques de la 

xarxa a implementar, és possible que no s’hagin d’utilitzar les 3 capes. 

Per exemple, una xarxa que només ocupi una petita oficina, podria funcionar perfectament 

amb dues de les tres capes. Per altra banda, si parlem d’una organització molt gran, o bé un 

CPD, serà necessari l’ús de les 3 capes. 

Aquesta separació entre capes, permet que cadascuna d’elles implementi funcions 

específiques, simplificant el disseny de la xarxa, la seva implementació i la seva administració. 

A més a més, ens permetrà crear elements que es poden replicar en tota la xarxa, fent que la 

seva escalabilitat sigui molt senzilla. 

 

Aquest disseny està definit per les següents capes: 
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CORE 

La capa de Core té com a funció és enrutar el tràfic tan ràpid com sigui possible cap al seu 

destí. En cas d’algun error en aquesta capa, es podria afectar a tots els usuaris d’una xarxa 

final, per tant, la seva alta disponibilitat és molt important. Dins de la capa OSI, està ubicada en 

el nivell 3. [1][5] 

Cal dissenyar aquesta capa per a què proporcioni una alta disponibilitat, intentant mantenir 

una velocitat elevada, i una latència baixa, així com considerant protocols amb temps de 

convergència baixos. Com que la velocitat és un factor molt important, no es fan funcions que 

puguin fer augmentar la latència de la capa com ara, acces-lists, filtratge de IPs. [1][5] 

 

AGREGACIÓ 

La capa d’agregació o de distribució, és la capa ubicada entre les capes d’Accés i Core. Aquesta 

capa s’encarrega de realitzar de Routing, filtratge de IP’s, creació de vlans, determinar quins 

paquets han d’accedir a la capa de Core. Dins de la capa OSI, esta ubicada en els nivells 2 i 3. 

[1][5] 

A més a més, proporciona escalabilitat a la xarxa. No resulta gens pràctic haver 

d’interconnectar 3 o més switchos d’accés entre ells. Aquesta capa ens permetria crear un 

punt d’agregació entre diversos switch de la capa d’accés. [1][5] 

 

ACCÉS 

La capa d’accés, és per on els dispositius controlats/accessibles pels usuaris i d’altres terminals, 

es connecten a la xarxa. Dins de la capa OSI, està ubicada en el nivell 2. [1][5] 

Degut a que es connecten molts tipus de dispositius, (equips personals, Telèfons IP, punts 

d’accés sense fils, càmeres de videovigilància), la capa d’accés ha d’admetre moltes xarxes 

lògiques, oferint beneficis de rendiment, administració i seguretat. [1][5] 

Pel que fa a aquest projecte, utilitzarem les 3 capes explicades anteriorment. 
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3. Alta disponibilitat 

La disponibilitat serveix per mesurar el grau en què els recursos d’un sistema estan disponibles 

per l’usuari final  durant un temps donat.  

No tan sols es relaciona amb la prevenció de caigudes del sistema, sinó inclús amb la percepció 

de “caiguda” des del punt de vista de l´usuari, ja que, qualsevol circumstancia que ens 

impedeixi treballar productivament amb el sistema, ja siguin, temps de resposta elevats,  falta 

d’estacions de treball disponibles, impediment per accedir a algun recurs, es consideren factor 

de baixa disponibilitat. 

Per tant, podríem dir que l’alta disponibilitat s’aconsegueix quan els recursos d’un sistema 

estan disponibles el 100% del temps. 

Existeixen diversos protocols/mètodes que ens permeten configurar una alta disponibilitat en 

les nostres xarxes: 

3.1. Mètodes d’alta disponibilitat 

Tal com s’ha comentat anteriorment, existeixen diversos mètodes que ens permetran 

assegurar una alta disponibilitat en la nostra xarxa. Aquests mètodes, engloben tant accions 

físiques a la mateixa xarxa, com configuracions de diversos protocols als equips. Els mètodes 

que existeixen són els següents: 

 

- Redundància de components: Es basa en afegir més components bàsics sobre els 

nostres dispositius finals, com per exemple, ventiladors, fonts d’alimentació, per tal 

que, en cas de què algun component falli, l’altre pugui assolir-ne el funcionament. 

[1][2] 
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- Redundància d’enllaços: Mitjançant aquest sistema, afegirem més enllaços físics entre 

els equips, per tal d’evitar que un error en alguna connexió pugui deixar aïllat un equip 

que funciona correctament. Per tal de fer més eficient la redundància d’enllaços és 

necessari utilitzar protocols d’agregació d’enllaços, els quals explicarem 

posteriorment. [1][2] 

 

- Redundància de routers: En aquest cas, s’afegiran més equips de xarxa, de tal forma 

que si algun dels equips falla, l’altre pugui assolir les seves funcions. Per tal de què els 

routers puguin realitzar aquestes funcions, caldrà configurar diversos protocols de 

redundància de primer salt, els quals explicarem a posteriorment. [1][2] 

 

- Redundància de rutes: Un altre sistema per proporcionar alta disponibilitat, és afegir 

redundància de rutes, per tal de què un paquet pugui arribar al seu destí per diferents 

camins, sempre i quan la xarxa ho permeti. Per poder optar a aquest tipus de 

redundància, caldrà que realitzem la configuració de Routing estàtic o dinàmic, el qual 

explicarem en el pròxim capítol. [1][2] 

 

- Tràfic Anycast: Aquest tipus de tràfic ens permetrà anunciar una mateixa IP o recurs, 

des de diferents punts d’una xarxa, fent que els usuaris, accedeixin al recurs que 

tinguin més proper. [1][6] 

3.2. Agregació d’enllaços 

Tal com s’ha comentat anteriorment, una de les opcions per tal d’obtenir alta disponibilitat en 

una xarxa, es basa en afegir diversos enllaços físics entre els equips de xarxa, de tal forma, que 

la pèrdua d’algun enllaç físic, no deixaria aïllat un equip que funciona correctament de la xarxa. 

Per tal d’optimitzar aquesta solució, cal configurar protocols d’agregació d’enllaços en els 

nostres equips de xarxa, els quals, ens oferiran diverses avantatges. [1][3] 

L’agrupació d’aquests enllaços s’anomena etherchannel/port-channel, i consisteix en 

l’agrupació lògica de diversos enllaços físics. [1][3] 
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Existeixen dos protocols per realitzar els etherchannels: 

- PAgP (Cisco) 

- LACP (IEEE) 

 

Per tal que diversos ports puguin formar part d’un mateix etherchannel, han de complir 

diversos requisits:  

- Mateixa negociació 

- Mateixa velocitat 

- Mateixa VLAN Nativa i mateixes VLANS permeses 

- Mateix mode de port (accés o trunk) [1][3] 

Si algun port no compleix els requisits, no podrà formar part del etherchannel. 

Suposem el següent entorn a mode d’exemple, podem observar dos switchos que estan 

interconnectats entre si amb un enllaç de 100Mbits, els quals proporcionen connectivitat entre 

dos usuaris finals, que tenen una connexió de 1Gbit: 

 

 

 

En el  cas que aquest enllaç deixes de funcionar, els dos servidors no podrien comunicar-se 

entre si. Per altra banda, també veiem que encara que servidors, tinguin una connectivitat de 

1Gbit, aquesta mai serà efectiva, ja que entre els switchos tenim una connexió de 100 Mbits, 

provocant per tant un coll d’ampolla. 

Per tal d’evitar aquests problemes, s’han afegit 3 enllaços més entre els dos switchos, de tal 

forma, que es disposa de 4 connexions físiques entre els equips. Mitjançant aquest canvi ja 

podríem assegurar que tindríem una alta disponibilitat a nivell d’enllaços entre els equips, tot i 
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que encara es presentarien problemes de velocitat i recàlculs de Routing, en cas d’algun error 

en algun enllaç. 

 

 

Si configurem protocols d’agregació d’enllaços, aquestes 4 connexions, treballarien com si 

fossin una sola, per tant, l’ample de banda entre els equips augmentaria, per ser concrets, 

passaríem de 100Mbits a 400 Mbits, seguiria sense assolir el 1GBit que disposen els servidors, 

però la velocitat hauria augmentat considerablement. 

Per altra banda, en cas de la pèrdua d’algun enllaç, no hi hauria cap re càlcul de rutes, ja que 

estan treballant com un sol camí. Únicament disminuiria l’ample de banda. 

L’escenari final seria el següent: 

 

 

Per tant, com a principals avantatges podríem dir que tenim: 

- Alta disponibilitat 

- Millora de l’ample de banda 

- No hi ha recàlcul de rutes en cas d’algun tall [1][3] 

Per aquest projecte s’ha procedit a realitzar la redundància de diversos enllaços a nivell físic, 

malauradament no s’ha pogut realitzar la configuració de etherchannels, ja que aquest 

software no ho permet. 
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3.3. Protocols de redundància de primer salt 

Una altra opció per disposar d’alta disponibilitat, consisteix a realitzar una redundància de 

routers, de tal forma que si un deixes d donar servei per algun motiu (problemes en el router, 

enllaços...), un altre Router pogués assumir les funcions d’aquest automàticament, de tal 

forma, que els usuaris finals no quedessin aïllats. 

Per tal d’optimitzar aquesta solució , es disposa de diversos protocols de redundància de 

primer salt, com per exemple el HSRP (Hot standby Router Protocol). [7] 

3.3.1. HSRP 

El HSRP (Hot standby Router Protocol) es un protocol propietat de CISCO, que permet la 

implementació de routers redundants tolerants a errors en una xarxa. Actua sobre la capa de 3 

del model OSI. [7] 

El funcionament d’aquest protocol és el següent: Es crea un clúster de routers (agrupació 

d’equips o routers en aquest cas), en el que un d’ells actua com a Principal, enrutant el tràfic, i 

la resta actuen com a secundaris, a l’espera de què es produeixi algun error en el Principal, 

moment en el qual assolirien la seva funció. [7] 

Veurem el seu funcionament amb el següent exemple. Suposem el següent escenari, on un 

servidor podria accedir a Internet, mitjançant els routers R1 o R2. 
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Si no tenim el protocol HSRP configurat, el servidor, només utilitzarà un dels dos Routers per 

accedir a Internet, per exemple el R1. En cas de què es produís un error en aquest Router, el 

servidor es quedaria aïllat d’Internet:  

 

Per tal d’evitar l’aïllament d’aquest equip, es podria implementar HSRP entre els dos routers 

R1 i R2, de tal forma que es crearia un nou Router virtual amb una nova IP virtual, la qual 

proporcionaria servei de Gateway al servidor. D’aquesta manera encara que es produís algun 

problema en el R1, el R2 començaria a proporcionar el servei.  

 

Per aquest projecte, s’ha procedit a aplicar aquest protocol. 
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3.4. ANYCAST 

El tràfic Anycast, és un mètode que permet anunciar una IP des de diferents punts d’una xarxa, 

de tal forma que s’escollirà el camí més òptim per assolir aquest destí. [6] 

A internet, s’acostuma a implementar Anycast de tal forma que s’anuncia el mateix rang IP des 

de diferents llocs. El resultat és que el router escull la ruta més propera d’entre totes les que 

l’hi han anunciat, i per tant enruta la informació cap aquell destí. [6] 

Anycast s’acostuma a utilitzar amb protocols no orientats a connexió (UDP), degut a que els 

protocols orientats a connexió (TCP) necessiten mantenir informació de l’estat de la 

comunicació, i, en anycast, la maquina destí pot variar sense previ avis. [6] 

S’acostuma a utilitzar per donar serveis d’alta disponibilitat i balanceig de càrrega en protocols 

sense gestió de l’estat, com per exemple, l’accés a informació replicada. [6] 

Per aquest projecte implementarem el tràfic anycast. 
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4. Routing 

El Routing o enrutament,  és l’acció de buscar el millor camí entre tots els possibles dins d’una 

xarxa de  comunicacions, per tal d’assolir un destí. 

Per poder dur a terme aquestes accions, ens valdrem de diversos elements, com ara la Taula 

de rutes, i diversos protocols d’enrutament, tant estàtics com dinàmics, els quals, procedirem 

a explicar a continuació. 

4.1. Taula de rutes 

La taula de rutes o taula d’encaminament, conte la informació més important que utilitzen els 

routers. És la taula que proporciona les indicacions  necessàries als routers per tal de reenviar 

els paquets rebuts a altres equips. Si la informació d’aquesta taula és incorrecta, el tràfic es 

reenviarà de forma incorrecta, i segurament no arribi al seu destí, o pitjor encara, es podrien 

crear bucles de comunicacions. [1][3] 

La taula de rutes, es tracta d’un document electrònic en el qual s’emmagatzemen les rutes i 

costos d’enllaços, per tal d’arribar a les diferents xarxes. 

 

Quan s’han d’enviar informació entre diversos dispositius d’una xarxa, cada dispositiu consulta 

la seva pròpia taula, amb el fi de trobar el millor camí per a la transferència de les dades. 
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Per tal de crear aquestes taules de rutes, podem fer servir mètodes d’enrutament estàtic i 

d’enrutament dinàmic. Fer servir un mètode o un altre, ens aportarà diferents avantatges i 

desavantatges. A continuació procedim a explicar els dos mètodes 

4.2. Routing estàtic 

El Routing estàtic és la forma més senzilla i que menys coneixements exigeix per configurar les 

taules de Routing d’un dispositiu. És un mètode manual, en el que es requereix que 

l’administrador indiqui en cada node de forma explícita, les xarxes que pot assolir, i per quin 

camí ho ha de fer, és a dir, l’administrador emplena la taula de rutes de forma manual de cada 

dispositiu. [1][3] 

La principal avantatge d’aquest mètode, a part de la facilitat per configurar-lo, es que no 

suposa cap sobrecàrrega de consum en els nodes ni en els enllaços de xarxa, per tant es 

necessiten molt pocs recursos del sistema. Per altra banda, aquest mètode té diverses 

carències, que en molts casos són determinants per no escollir-lo. [1][3] 

Configurar  rutes estàtiques en una xarxa amb diversos nodes, pot ser molt complicat i laboriós 

per l’administrador, a part de què augmenta la possibilitat de cometre un error el qual pot ser 

molt difícil de trobar. A més a més, el routing estàtic no té en compte l’estat de la xarxa per 

prendre decisions d’encaminament, per tant, en cas de què es produís algun problema en 

algun enllaç o dispositiu, l’administrador hauria de modificar les rutes manualment, fet que 

implica un temps de resposta elevat davant d’un canvi que es podria realitzar de forma 

automàtica amb altres mètodes de Routing. 

Aquest fet pot suposar un inconvenient quan es vol proporcionar un servei d’alta 

disponibilitat, ja que un temps de resposta molt elevat davant d’avaries, no és l’adient. 
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4.3. Routing dinàmic 

Consisteix a construir la taula de rutes dels nodes mitjançant diversos protocols d’enrutament 

dinàmic, els quals envien missatges d’actualització entre els dispositius. Aquests missatges 

contenen informació sobre els canvis que s’han produït a la xarxa, e indiquen al  router que 

actualitzi la seva taula d’enrutament en conseqüència. Aquest tipus de protocols sí que prenen 

decisions d’encaminament. [1][3][8] 

El Routing dinàmic té una sèrie d’avantatges que el converteixen en el preferit per la gran 

majoria de casos. Configurar una xarxa mitjana o gran, requereix molta menys feina per 

l’administrador pel que fa a la configuració, a més, permet que la xarxa completa es posi en 

funcionament en un temps molt inferior. És capaç d’adaptar-se als problemes, ja que, si es 

detecta algun error en un enllaç, pot  fer servir enllaços alternatius per assolir el seu destí. 

[1][8] 

Per altra banda també presenta una sèrie de desavantatges. El fet d’intercanviar informació 

entre dispositius provoca una pèrdua d’amplada de banda en els enllaços. A més a més, els 

equips han de processar aquesta informació, fent que hagin de destinar recursos a aquestes 

operacions. Addicionalment, es requereix que l’administrador tingui un coneixement sobre 

aquests protocols, tant per configurar-los, com per solucionar problemes. [1][8] 

Per aquest projecte, utilitzarem el protocol d’enrutament dinàmic OSPF (Open Short path 

First). 
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4.4. Diferencies entre Enrutament Estàtic y Dinàmic 

Amb la següent taula indicarem les diferències bàsiques entre els tipus d’enrutament estàtic i 

dinàmic 

 

 

Enrutament estàtic Enrutament dinàmic 

Genera una gran càrrega administrativa i 

consumeix molt de temps de l’administrador de 

xarxa per a xarxes mitjanes o grans.  

No genera molta càrrega administrativa, 

ja que els dispositius aprenen a enrutarse 

a través dels altres dispositius 

El router no comparteix la seva taula 

d’enrutament amb els seus veïns 

El router comparteix la taula 

d’enrutament amb els seus veïns 

No hi ha capacitat de reacció d’avant d’un error 

a la xarxa 

Capacitat de reacció davant d’un error a 

la xarxa 

Baix consum de recursos Alt consum de recursos 

Problemes d’escalabilitat Son protocols escalables 

 

[1][8] 
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5. Xarxes simulació 

A continuació es procedirà a detallar la infraestructura i simulacions que s’han realitzat, 

mitjançant les quals es procedirà a traslladar dos recursos que cursen tràfic anycast, d’un CPD 

a un altre.  

Durant l’explicació d’aquestes simulacions s’aniran introduint els conceptes que s’han vist en 

els apartats anteriors i s’indicarà el motiu pel qual és necessària la utilització de certes 

configuracions i protocols. 

S’han definit 2 CPD’s (CPD A i CPD B) interconnectats mitjançant dos enllaços dels seus 

dispositius de la capa de CORE (capa superior de l’estructura jeràrquica de 3 capes que té com 

a objectiu connectar diferents infraestructures).  

Inicialment dins del CPD A, tindrem dos dispositius (Recurs 1 i Recurs 2) que anunciaran la IP 

192.168.0.100 cap a la xarxa. Aquests dos recursos seran accessibles des de qualsevol equip 

dels dos CDP’s. 

Posteriorment, es realitzarà una migració de forma seqüencial d’aquests recursos cap al CPD B. 

Durant la migració d’aquests Recursos, haurem d’apreciar el funcionament del tràfic anycast i 

veure com les diferents rutes dels dispositius es van adaptant als canvis de forma dinàmica. 

A continuació es mostrarà la infraestructura i funcionament del CPD A. Un cop realitzada 

realitzarem el mateix procés pel CPD B. A continuació es mostrarà el procés de trasllat dels 

Recursos del CPD A cap al CPD B pas per pas. 
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5.1. CPD A 

Pel CPD A, s’ha definit una infraestructura que seguirà el model jeràrquic de 3 capes (Core, 

Agregació i Accés), la qual podem veure a continuació: 
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CORE 

La capa del Core, està formada pel router: CORE-A. 

Tot el tràfic que hi ha en aquesta capa serà de nivell 3 (Routing). 

Aquest equip es comunica amb els dos equips de la capa d’agregació mitjançant connexions 

OSPF punt a punt, mitjançant les xarxes 10.10.10.0/30 i 10.10.20.0/30.  S’utilitza el procés 1 de 

OSPF, amb router id 150.1.0.1 (el router id és una etiqueta informativa) 

 

AGREGACIÓ 

La capa de Agregació està formada pels routers, AGG1A i AGG1B (els quals disposaran de 

mòduls de switching) i per 2 equips que simulen els recursos de xarxa que posteriorment es 

migraran. 

En aquesta capa, haurem de fer una distinció entre nivell 3 (routing) i nivell 2 (switching). 

El nivell 3 d’aquesta capa, ens permetrà comunicar-nos amb el Core, amb els 2 servidors de 

recursos, realitzar la creació de diverses VLANS i també establir una comunicació entre els 

equips AGG1A i AGG1B. 

Els equips de xarxa, AGG1A i AGG1B, es comuniquen amb l’equip de Core mitjançant 

connexions OSPF punt a punt, les quals estan dins del procés 1.  Els router id per aquests 

equips són 150.1.0.2 i 150.1.0.3 respectivament. 

Aquests dispositius aplicaran un route tag amb valor 111 a les IPs dels recursos 192.168.0.100 

que redistribueixin cap a la xarxa. El route tag, es tracta d’una etiqueta informativa per una 

ruta, la qual ens permetrà saber des d’on s’ha redistribuït o bé, on s’ha originat. És a dir, 

mentre els dispositius Recurs 1 i 2 estiguin connectats als equips AGG1A i AGG1B, la seva ruta 

apareixerà amb una etiqueta que tindrà per valor 111. 

Podem observar que hi ha dues connexions entre els equips de xarxa AGG1A i AGG1B. Una 

d’aquestes connexions es realitza a nivell 3, amb OSPF punt a punt, la qual es publica al    

procés 1 . Aquesta connexió, ens permetrà tenir alta disponibilitat d’aquests equips a nivell 3, 
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en cas de què volguéssim arribar a l’equip CORE-A des de el dispositiu AGG1A, però l’enllaç 

entre aquests dos, no funciones correctament, passaríem a utilitzar l’enllaç entre els 

dispositius AGG1A i AGG1B, passant pel dispositiu AGG1B, i finalment arribant al CORE-A, de 

tal forma que passaríem per un equip adicional. 

Finalment, cal indicar que s’han procedit a crear dos VLANS de N3, la VLAN 10, i la VLAN 20, 

amb els direccionaments 192.168.10.0/24 i 192.168.20.0/24 respectivament. Hem aprofitat el 

protocol HSRP, per tal d’oferir alta disponibilitat de les dues VLANS. Per repartir una mica la 

càrrega de cada equip, la VLAN 10 és prioritària en l’equip AGG1A, i la VLAN 20 és prioritària en 

l’equip AGG1B. 

Per comunicar-se amb els dispositius Recurs 1 i 2, s’utilitzen connexions OSPF punt a punt, 

encara que aquest cop es fa servir el procés 5, per tant caldrà fer una redistribució d’aquest 

nou procés cap al procés 1, per tal de què hi puguem accedir des de qualsevol punt de la xarxa. 

Els dispositius Recurs 1 i Recurs 2, utilitzaran les xarxes 10.10.40.0/30 i 10.10.50.0/30 per 

comunicar-se amb els dispositius AGG1A i AGG1B respectivament. A més a més, s’ha 

configurat la IP de recurs com una interface loopback dins de cada dispositiu, la qual, també 

actuarà com a router id. 

El nivell 2 d’aquesta capa, ens permetrà establir comunicació amb la capa d’Accés, i 

proporcionar alta disponibilitat a les VLANS. 

Per comunicar-se amb l’equip ACC1A de la capa d’accés, s’utilitzen VLANS de nivell 2, ja que 

com s’ha mencionat anteriorment, la comunicació entre aquestes dues capes es fa mitjançant 

la capa de nivell 2. S’ha procedit a extendre totes les VLANS des de cada equip d’agregació, per 

tal de tenir alta disponibilitat en la capa d’accés. 

Per altra banda, l’altre enllaç de nivell dos d’aquesta capa està ubicat entre els equips AGG1A i 

AGG1B, proporcionant així alta disponibilitat, de tal forma que si l’enllaç entre el dispositiu 

ACC1A i AGG1B no funciones correctament, la comunicació es podria establir utilitzant el camí, 

ACC1A – AGG1A – AGG1B. 

 

 



 Simulacions de xarxa amb tràfic Anycast  30

 

 

ACCÉS 

La capa d’accés, està composada pel switch, ACC1A, i 6 equips finals, 

Tot el tràfic d’aquesta capa serà de nivell 2 (switching). L’equip de xarxa d’aquesta capa, 

permetrà comunicar la capa d’agregació amb tots els dispositius finals. Tal com hem comentat 

anteriorment, des de la capa d’agregació s’han extés totes les VLANS cap aquest equip de 

xarxa, per tal de què tingui diversos camins i Alta disponibilitat.  

Pel que fa a la connexió amb els dispositius finals, s’han habilitat diversos ports amb VLANS 

especifiques per a cadascun, de tal forma que els dispositius finals, s’hauran de connectar en 

alguns ports en concret i configurar correctament (utilitzant les VLANS indicades anteriorment) 

per tal de què funcionin correctament. 
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Quan els servidors ubicats a la VLAN 10, vulguin accedir al Recurs, les peticions d’aquests es 

dirigiran cap al switch ACC1A, posteriorment, accediran al switch AGG1A, ja que es on està 

ubicat el seu Gateway, i posteriorment al Recurs 1, ja que és el recurs més proper al dispositiu 

AGG1A. Per altra banda, els servidors de la VLAN 20, es dirigiran cap al switch ACC1A, 

posteriorment accediran al dispositiu AGG1B, ja que és on està ubicat el seu Gateway, i 

posteriorment al Recurs 2, ja que és el recurs més proper. Tal com es pot observar en el 

següent esquema: 
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A continuació es procedirà a revisar la informació que podem veure des dels dispositius. 

Si accedim al switch CORE-A, e introduïm la comanda, sh ip route, podrem observar  la taula de 

rutes del dispositiu, on veurem a través de quin protocol veiem les rutes, amb quin cost, i a 

través de quin port: 

 

Podem observar com algunes rutes tenen una C al davant, això significa que estan directament 

connectades. Si revisem aquestes rutes, podem observar que són les que s’utilitzen per 

connectar-nos als switchos de la capa d’agregació i en les següents simulacions amb l’altre CPD 

(10.0.0.0 i 10.0.0.4). 

Per altra banda, també podem observar unes rutes que apareixem amb una O al davant, el que 

significa, que són rutes que s’aprenen mitjançant el protocol d’enrutament dinàmic OSPF. En 

aquest cas veuríem xarxes que no estan directament connectades al nostre switch, com per 

exemple les xarxes utilitzada pels accedir als recursos 10.10.40.0 i 10.10.50.0 o bé la xarxa 

existent entre els dos equips de la capa d’agregació 10.10.30.0. 

De la mateixa manera, podem observar que hi ha dos camins possibles per accedir a la xarxa 

del recurs 192.168.0.100 (xarxes 10.10.10.2 i 10.10.20.2). Això és degut al que, tal com s’ha 
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comentat anteriorment, estem anunciant aquesta xarxa des de diferents llocs, i des de el  

switch CORE-A hi ha el mateix cost per arribar a les dues (20), per tant, ens indica els dos 

camins possibles.  

Si volguéssim saber quin dels dos camins s’utilitzarà caldria fer una consulta més especifica 

sobre aquesta ruta mitjançant la comanda: sh ip route 192.168.0.100: 

 

A la captura anterior podem observar els dos camins per arribar al nostre destí. Si observem el 

primer camí, veurem un *  , el que ens indicarà del camí que s’utilitzarà. 

També podem observar els paràmetres Route tag 111, els quals es tracten d’unes etiquetes 

que s’han assignat a les redistribucions de la IP 192.168.0.100.  Com que el seu valor és de 111, 

sabem que la ruta s’ha originat al CPD A. 

 

A continuació procedirem a veure quins veïns estem observant a través del protocol 

d’enrutament dinàmic OSPF, mitjançant la comanda sh ip ospf neighbor. 

 

Podem observar com tenim dos veïns OSPF, els quals són els dos switchos de la capa de 

Agregació, AGG1A (150.1.0.2) i AGG1B (150.1.0.3). 
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A continuació repetirem les mateixes accions pels switchos AGG1A i AGG1B: 

 

Taula de Rutes AGG1A: 

 

 

Veïns OSPF AGG1A: 
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Taula de Rutes AGG1B: 

 

 

Veïns OSPF AGG1B: 

 

 

Per altra banda, s’ha procedit a crear les VLANS 10 i 20 en els switchos de la capa d’agregació. 

S’ha aprofitat el protocol HSRP per tal de dotar-les d’alta disponibilitat, de tal forma que la 

VLAN 10 estarà en mode Active en el switch AGG1A i en mode Standby en el switch AGG1B, i 

la VLAN 20 estarà en mode Active en el switch AGG1B i en mode Standby en el switch AGG1A. 
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Si introduïm la comanda sh standy brief podrem observar aquests estats: 

Taula HSRP AGG1A: 

 

Taula HSRP AGG1B: 

 

 

A continuació procedirem a realitzar dues proves de connectivitat des de dos dispositius de la 

capa d’accés. Mitjançant aquesta prova, es realitzaran dos pings cap al nostre recurs 

(192.168.0.100), des de dos equips ubicats en diferents VLANS, un a la VLAN 10, i l’altre a la 

VLAN 20. A més, es revisarà el camí que s’ha seguit per arribar al recurs. 

Realitzem un ping cap a la IP Recurs 192.168.0.100, des de l’equip 10.10 i observem que 

aquest respon correctament. 

 

 

A continuació revisarem el camí que ha seguit aquest equip per arribar al seu destí, mitjançant 

la comanda tracer, la qual ens permetrà saber el nombre de salts que es realitzaran. En aquest 

cas podrem veure que s’han realitzat dos salts: Primer de tot s’ha accedit a la IP de la VLAN 10, 

192.168.10.2, ubicada en el dispositiu AGG1A, i a continuació s’ha accedit a la IP 10.10.40.2, la 

qual és la IP que proporciona connectivitat al Recurs1: 
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Al revisar el resultat del tracer, podrem veure com a l’últim salt apareix un missatge del tipus: 

(ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable). Aquest missatge és degut a que els ports 

UDP que s’utilitzen per dur a terme el tracer no estan habilitats en els dispositius. Tot i així el 

camí establert és correcte, ja que ens està contestant el dispositiu que ens proporciona la IP 

del Recurs. 

 

Realitzem un ping cap al Recurs, des de l’equip 20.10: 

 

A continuació revisem el camí que s’ha seguit: 

 

Tal com podem observar, els equips no han utilitzat el mateix camí. El dispositiu 10.10 ha 

seguit la ruta: 192.168.10.2 (AGG1A) - 10.10.40.2 (Recurs 1), metre que el dispositiu 20.10, ha 

seguit la ruta 192.168.20.3 (AGG1B) - 10.10.50.2 (Recurs 2). 

Això és degut a que s’ha cursat tràfic Anycast, de tal forma que cada dispositiu ha utilitzat la 

ruta més curta per arribar al seu destí. 

 

A continuació, es duran a terme una sèrie de proves, mitjançant les quals es simularan errors 

que ens podríem trobar en el món real, com per exemple, la desconnexió d’algun enllaç físic, la 

desconnexió d’un router i els resultats d’una mala configuració en el protocol d’OSPF. Al 

aplicar aquests canvis sobre la xarxa, els protocols d’alta disponibilitat que s’han configurat, 

actuaran per evitar pèrdues de comunicació. 
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5.1.1. Desconnexió de l’enllaç entre AGG1A i ACC1A 

En aquest punt, es procedirà a desconnectar l’enllaç entre els dispositius AGG1A i ACC1A. 

L’objectiu d’aquesta prova es mostrar algunes de les característiques que hem configurat del 

protocol HSRP a una de les VLANS del CPD A. Aquesta prova és extensible per totes les VLANS 

que s’han creat en aquestes simulacions. 

El resultat esperat, és que el tràfic dels equips de la VLAN 10 i VLAN 20, es dirigeixin cap al 

dispositiu AGG1A, i posteriorment, cap al Recurs 2, tal com podem observar: 
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Si revisem la configuració de la VLAN 10 en els switchos de la capa d’agregació podem veure 

com en el switch AGG1A, aquesta VLAN té una prioritat de 125 (standby 10 priority 125), 

mentre que en el switch AGG1B és de 100 (no apareix, ja que 100 és el valor per defecte) per 

tant, aquesta VLAN estarà en mode actiu (Active) al switch AGG1A i en mode passiu (Standby) 

al switch AGG1B. 

Configuració VLAN 10 switch AGG1A: 

 

Configuració VLAN 10 switch AGG1B: 

 

Estat HSRP VLANS switch AGG1A, on es pot apreciar que la VLAN 10 està en estat Active: 
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Estat HSRP VLANS switch AGG1B, on es pot apreciar que la VLAN 10 està en estat Standby: 

 

Podem observar com en el switch AGG1A, s’ha configurat el paràmetre standby 10 track 

FastEthernet3/14 50, mitjançant el qual en cas de què l’enllaç Fa3/14 (enllaç d’interconnexió 

entre AGG1A i ACC1A, el qual procedirem a desconnectar) falli per algun motiu, la prioritat 

d’aquest VLAN en aquest switch, disminuirà en un valor de 50, fet que provocarà que la seva 

prioritat disminueixi fins a 75. Com que l’equip AGG1B té un valor 100 aquest switch passaria a 

ser l’actiu per aquesta VLAN, i per tant, les peticions dels dispositius ubicats en aquella VLAN, 

es dirigirien cap a ell. 

Procedim a desactivar el port indicat anteriorment i observem Fa3/14 en el switch AGG1A com 

la VLAN 10, passa d’estat Active  a Speak, i posteriorment de Speak a Standby. 

 

Per altra banda, podem observar com en el switch AGG1B l’estat de la VLAN 10, passa de 

Standby a Active: 

 

Si observem la taula de HSRP als dos switchos, podrem observar el canvi que s’ha vist 

anteriorment. 
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Estat HSRP VLANS switch AGG1A, on es pot apreciar que la VLAN 10 està en estat Standby 

(anteriorment estava en estat Active) 

 

Estat HSRP VLANS switch AGG1B, on es pot apreciar que la VLAN 10 està en estat Active 

(anteriorment estava en estat Standby) 

 

Per altra banda, els dispositius de la VLAN 10, mantenen la seva connectivitat cap a la xarxa. 

Si fem una prova de comunicació contra el Recurs (192.168.0.100), des de qualsevol dispositiu 

de la VLAN 10, podrem observar com es manté la connectivitat: 

 

Al revisar la ruta que es segueix cap al recurs, podrem observar, que ara es seguirà la mateixa 

ruta que seguien els dispositius de la VLAN 20, ja que actualment tenen més proper el Recurs2, 

que el Recurs1: 
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5.1.2. Vlans sense HSRP 

En aquest cas procedirem a eliminar el protocol HSRP de la VLAN 10. Els dispositius d’aquesta 

VLAN no es veuran afectats i podran seguir accedint al Recurs amb normalitat. Posteriorment 

s’apagarà el switch AGG1A, de tal forma que podrem observar com les peticions dels 

dispositius de la VLAN 10, no podran arribar al Gateway de la seva VLAN i per tant, no podran 

accedir a cap Recurs.  
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Modifiquem la configuració per a què la VLAN 10 no disposi d’aquesta alta disponibilitat, de tal 

forma que, encara que la VLAN estigui creada en els dos switchos, el Gateway només estarà en 

un dels dos, en aquest cas el AGG1A. 

Configuració de la VLAN 10 al switch AGG1A. Es configura la IP que utilitzaran els servidors com 

a GW: 

 

Configuració de la VLAN 20 al switch AGG1B. Es configura una IP qualsevol de la xarxa: 

 

En cas de què no hi hagués cap incidència a la xarxa, els dispositius de la VLAN no tindrien cap 

problema per accedir al Recurs, ja que el Gateway proporcionaria el camí adient per arribar-hi 

Ping fins al recurs: 

 

Tracer fins al Recurs: 
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Suposem que el switch AGG1A, deixes de funcionar per algun motiu. Els dispositius d’aquesta 

VLAN no serien capaços d’assolir el seu GW, quedant aïllats de la resta de la xarxa. Per altra 

banda, les comunicacions dins de la seva pròpia xarxa seguiran funcionant correctament. 

Per exemple, no ens podríem comunicar amb la IP del GW, ja que aquesta no respon (estava 

ubicada en el dispositiu AGG1A, i al no disposar HSRP, no s’ubicarà en el dispositiu AGG1B). Si 

que ens podríem comunicar amb la IP de la VLAN 10 creada al switch AGG1B, ja que forma part 

de la mateixa subxarxa. Tampoc ens podríem comunicar amb els recursos, ja que formen part 

d’una altra xarxa. 

 

En cas de què tinguéssim el HSRP configurat, el GW de la VLAN 10, passaria a ser el switch 

AGG1B, i per tant, mantindríem la connexió cap a la resta de xarxes. 
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5.1.3. Distancies administratives incorrectes 

Mitjançant aquesta prova, mostrarem com el fet de modificar el paràmetre “distancia 

administrativa” d’un procés OSPF del switch AGG1B, pot provocar, que les peticions dels 

dispositius de la VLAN 20 cap al Recurs, no segueixin el camí PC20.xx – AGG1B – Recurs 2, sino 

que realitzin el camí: PC20.xx – AGG1B – AGG1A - Recurs 1, és a dir, realitzin un salt més per 

arribar al seu destí, encara que no es produeixi cap desconnexió de cap dispositiu de la xarxa. 
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La distància administrativa és una mesura utilitzada pels routers per seleccionar la ruta més 

optima quan hi ha 2 o més rutes diferents cap a un mateix dispositiu. Es prefereix un valor baix 

per sobre un d’alt. Dins de la configuració s’indica com a distance. 

Si observem el router ospf 5 del switch AGG1A o AGG1B, procés per on rebem la IP del recurs, 

veurem que la seva distance és de 109, quan per defecte, en OSPF és 110: 

 

Suposem que aquest valor és de 110 per aquest procés OSPF. Al revisar la taula de rutes 

podem observar com aquest switch ja no intentaria arribar a la IP del recurs utilitzant la xarxa 

10.10.50.1 (camí cap a recurs 2), sinó que aquest cop utilitzaria un altre camí: 
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Si observem el camí que ens indica la taula de rutes, podem observar que es dirigeix cap al 

switch AGG1A (Eth1/2 – 10.10.30.1), per posteriorment, accedir al Recurs 1. Això és degut a 

que, com que el switch veu els dos possibles camins amb la mateixa distància administrativa, 

guardarà a la seva taula de rutes el que hagi vist primer. 

A nivell de connectivitat podem arribar sense cap problema a la IP del recurs. Si fem un ping 

des de qualsevol dispositiu de la VLAN 20 ho podem veure. 

 

Al revisar el camí que s’utilitza, podem observar que fa un total de 3 salts, mentre que 

inicialment, només en feia 2: 

 

Això és degut a que no s’està accedint al Recurs 2, sinó que s’està accedint al Recurs 1, passant 

pel switch AGG1B, pel CORE-A i finalment pel AGG1A. 

 

Per tal d’evitar aquest problema, disminuirem la distància administrativa del procés 5 per tal 

d’assegurar-nos que utilitzarem el camí més curt per arribar al nostre destí, i per tant, evitar 

fer salts innecessaris per altres dispositius, disminuint els recursos d’aquests, i augmentant la 

latència de les comunicacions. 
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5.1.4. Filtratge IP’s del Recurs 

Mitjançant la següent prova, es veuran els mètodes necessaris, per evitar que una IP no 

desitjada (192.168.0.200),  provinent d’un Recurs 1, s’extengui cap al dispositiu AGG1A, i 

aquest, l’extengui cap a la resta de la xarxa. Per tal d’evitar aquest comportament, caldrà 

aplicar diferents mètodes de filtratge de IP’s, per així, proporcionar una xarxa més segura i 

ordenada cap als nostres usuaris finals. 
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S’ha implementat dos mètodes de filtratge, per tal  d’assegurar-nos de què l’única IP que 

rebem a la nostra xarxa, provinent dels equips Recurs 1 i Recurs 2 és la 192.168.0.100. 

 

El primer mètode de filtratge, consisteix en un filtre en el procés OSPF 5 dels equips 

d’agregació (AGG1A i AGG1B) mitjançant el paràmetre: Distribute-list prefix FILT-RECURS in. 

 

Gràcies a aquest paràmetre, els dispositius de la capa d’agregació filtraran les IP’s provinents 

del procés OSPF 5, i només guardaran a la taula de rutes, les IP’s que siguin acceptades pel 

filtre FILT-RECURS, la qual en aquest cas és 192.168.0.100. 

 

 

El segon filtre s’ha ubicat en la redistribució de rutes que s’estableix del procés ospf 5 cap al 

procés ospf 1 (mètode mitjançant el qual un procés d’enrutament transmet les seves rutes a 

un altre) mitjançant el qual només es redistribuiran les rutes que a nosaltres ens interessin. 

Per tal de realitzar aquest filtre hem introduït la següent comanda dins del procés ospf 1: 

Redistribute ospf 5 subnets route-map FILT-RECURS 
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De tal forma que del procés 5 al procés 1 de OSPF, només es redistribuiran les IP’s indicades en 

el paràmetre FILT-RECURS: 

 

 

A continuació procedirem a eliminar/modificar aquests filtres de tal forma que podrem veure 

com una nova IP que configurem en el dispositiu Recurs 1, s’acaba filtrant cap a la resta de la 

xarxa de forma gradual. 

 

Primer de tot, procedirem a configurar la nova IP  192.168.0.200 i a anunciar-la pel procés ospf 

5 del dispositiu Recurs1. Podem observar com les dues IP’s 192.168.0.100 i 192.168.0.200, 

estan presents a la taula de rutes del dispositiu Recurs 1: 

 

 

Si realitzem un ping contra la nova IP 192.168.0.200 des de l’equip d’agregació AGG1A, podem 

observar com no hi podem arribar degut a que encara no hem eliminat el paràmetre 

Distribute-list prefix FILT-RECURS in del procés ospf 5: 

 

 

A continuació procedim a eliminar la comanda indicada anteriorment del procés ospf 5. 
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Si intentem realitzar un ping d’aquesta IP podem observar com ja hi arribem, i també com 

apareix a la seva taula de rutes: 

 

 

 

 

Tot i així, des de l’equip de CORE seguim sense arribar-hi: 

 

 

Això és degut a que per ara la ruta es rep pel procés 5 de OSPF, però hem mantingut el filtre 

que hi ha en la redistribució del procés ospf 5 cap al procés ospf 1, de tal forma que la resta de 

la xarxa encara no pot arribar a aquesta nova ruta. 
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A continuació procedim a modificar la comanda del procés ospf 1: Redistribute ospf 5 subnets 

route-map FILT-RECURS, mitjançant el qual fèiem passar per un filtre (FILT-RECURS) les rutes 

provinents del procés 5 que es volien redistribuir cap al 1. 

Un cop realitzades les accions anteriors podem observar com des de el Core ja arribem a la 

nova IP: 

 

 

De la mateixa manera, que també veiem la nova ruta a la taula de rutes del CORE: 

 

La implantació d’aquests filtres és molt important, ja que ens permet controlar quines rutes 

rebem en cada dispositiu de la xarxa. 

 

Si es tracta d’una xarxa la qual es connectarà amb altres dispositius que no són de la nostra 

gestió, ens servirà per protegir-nos de connexions que no ens interessin, o que puguin 

provocar problemes al nostre entorn. 
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5.2. CPD B 

Pel CPD B, s’ha definit una infraestructura que seguirà el model jeràrquic de 3 capes (Core, 

Agregació i Accés), la qual podem veure a continuació: 
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Tal i com podem observar, aquesta xarxa és molt similar a la que s’ha utilitzat al CPD A, on 

s’han utilitzat rangs de IP’s diferents. 

Hi ha tres diferències principals a la capa d’agregació: 

No hi ha cap servidor de recursos, degut a que estan al CPD-A, tot i que els ports per a la seva 

migració posterior, ja estan configurats, així com el procés 5 OSPF. 

Els route tags que aplicaran els dispositius AGG2A i AGG2B a les IP’s de recursos que 

redistribueixin cap a la xarxa serà 222. 

Les VLANS creades són la 30 i 40, amb els direccionaments 192.168.30.0/24 i 192.168.40.0/24, 

on la VLAN 30 tindrà el seu Gateway al dispositiu AGG2A i la VLAN 40 al AGG2B. Les dues estan 

dotades amb HSRP 

Pel que fa a la capa d’accés, les configuracions aplicades als dispositius finals, ha de ser 

l’adequada per tal d’establir la connexió amb les VLANS 30 i 40. 

A continuació es procedirà a revisar la informació que podem veure des dels dispositius. 

A continuació visualitzarem la taula de rutes del dispositiu CORE-B: 
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Tal com es pot observar, rebem totes les rutes de la xarxa d’aquest CPD 

A continuació procedirem a veure quins veïns estem observant per a traves del protocol 

d’enrutament dinàmic OSPF, mitjançant la comanda sh ip ospf neighbor. 

 

Podem observar com tenim dos veïns, els quals són els dos switchos de la capa de agregació. 

A continuació repetirem les mateixes accions pels switchos AGG2A i AGG2B 

Taula de rutes AGG2A: 

 

 

Veïns OSPF AGG2A: 
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Taula HSRP AGG2A:

 

 

Taula de rutes AGG2B: 

 

Veïns OSPF AGG2B 

 

Taula HSRP AGG2B: 
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5.3. CPD A/B 

A continuació es detallarà el funcionament dels dos CPD simultàniament. 

Per tal d’unir les dues infraestructures, s’han utilitzat les xarxes 10.0.0.0 i 10.0.0.4 prèviament 

creades en els equips de CORE A i CORE B. S’han utilitzat els ports Eth1/0 i Eth1/1 d’aquests 

dispositius per dur a terme aquestes connexions. El porth Eth1/1 te un cost addicional (xarxa 

10.0.0.4) de tal forma que només s’utilitzaria en cas de què el port Eth1/0 tingues algun 

problema. 

 

A continuació es mostra l’esquema amb les dues infraestructures unides, on veurem diverses 

fletxes, que ens indicaran el camí que segueixen els dispositius per arribar als recursos. 

Les fletxes de color blau, indiquen el camí que seguiran els dispositius de les VLAN 10 i 20, les 

de vermell fan referencia als dispositius de les VLANS 30 i 40, i finalment, les verdes, són les 

verdes ens indiquen els camins que utilitzaran els dispositius de les 4 VLANS. 

 

En aquesta simulació, podrem observar com els dispositius de les VLANS 30 i 40, han de fer un 

camí molt més llarg que els dispositius de les VLANS 10 i 20, per accedir als Recursos. 

Això és degut a que els Recursos només estan al CPD A, i per tant han d’anar d’un CPD a un 

altre. 
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En aquest cas el gran canvi que observarem, és que les taules de rutes, son més extenses, ja 

que des de qualsevol equip del CPD-A, podrem observar les xarxes del CPD-B i a la inversa 

Per exemple, mostrem la taula de rutes CORE B: 

 

Si revisem el camí per arribar al recurs 192.168.0.100, des de CORE B, podrem observar que 

només es fa menció a un dels dos enllaços entre els dos centres Eth1/0, el qual utilitzarà la 

xarxa 10.0.0.1 amb un cost de 30, ja que tal com s’ha comentat anteriorment, s’ha afegit un 

cost addicional a l’enllaç eth1/1: 
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Si analitzem la ruta en detall des de el CORE-B, podem veure com el route tag, és el del CPD A 

(111), ja que és per  on estem rebent la ruta del recurs.. 

També podrem observar que tant el CORE-A i el CORE-B, tenen 2 nous veïns OSPF, ja que 

actualment ja s’estan comunicant a través de dos enllaços: 

Veïns OSPF CORE A (nous veïns: 150.2.0.1): 

 

Veïns OSPF CORE B (nous veïns: 150.1.0.1) 

 

Per altra banda, gràcies a la unió dels dos CPD’s, un dispositiu ubicat a la VLAN 30 o 40 del 

CPD-B, és capaç de comunicar-se amb el Recurs ubicat al CPD-A: 

 

 

Si observem les captures anteriors podem veure que el paràmetre time té un valor de 109.200 

ms, el qual és més elevat que el tenim en la comunicació entre un dispositiu de la VLAN 10 o 

20 amb el Recurs, el qual és de 31.200 ms: 
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El motiu de què aquest valor, sigui més elevat pels dispositius del CPD B que els del CPD A,  és 

degut a que els dispositius de les VLANS 30 i 40, hauran de realitzar 5 salts per arribar a la IP 

del recurs, en comptes de 2 com fan els dispositius de les VLANS 10 i 20: 

Nombre de salts d’un dispositiu ubicat a la VLAN 30 fins al recurs: 

 

 

Nombre de salts d’un dispositiu ubicat a la VLAN 40 fins al recurs: 

 

 

Podem observar com la comunicació passa pel switch AGG2A o AGG2B ( en funció de si el 

dispositiu està ubicat a la VLAN 30 o 40), es dirigeix cap al CORE-B, a continuació va cap al 

CORE-A,  a posteriorment passa pel switch AGG1A, i finalment arribar al Recurs. 
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5.3.1. Desactivació enllaç Eth1/0 entre CORES 

Tal com s’ha comentat anteriorment, els dos equips de la capa de Core, CORE A i CORE B, es 

comuniquen mitjançant els enllaços Eth1/0 i Eth1/1. Aquest últim, té configurat el paràmetre 

ip ospf cost 100, de tal forma que al tenir un cost més gran, només s’utilitzarà quan sigui l’únic 

enllaç disponible. 

 

Procedim a desactivar l’enllaç Eth1/0. Si revisem la taula de rutes del dispositiu CORE B, podem 

observar com la ruta cap a la xarxa del recurs 192.168.0.100, ara passarà pel port Eth1/1 en 

comptes del Eth1/0, la xarxa que utilitzarà ja no és la 10.0.0.1, sinó que serà la 10.0.0.5, i el 

cost haurà augmentat de 30 a 120: 
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5.4. CPD A/B – Migració d’un servidor 

En aquest punt, es procedirà a migrar un dels servidors de Recursos de la Infraestructura del 

CPD A, cap a la infraestructura del CPD B. 

 

Aquest pas és dura a terme en 2 fases: 

- Desconnexió del Recurs 1 del CPD A 

- Connexió del Recurs 1 al CPD B 

 

 

A continuació es mostra l’esquema on el Recurs 1 ja està connectat al CPD B, on veurem 

diverses fletxes, que ens indicaran el camí que segueixen els dispositius per arribar als 

recursos. 

Les fletxes de color blau, indiquen el camí que seguiran els dispositius de les VLAN 10 i 20 , les 

de vermell fan referencia als dispositius de les VLANS 30 i 40. 

Al finalitzar aquesta part de la simulació, les peticions dirigides al recurs, ja no aniran d’un CPD 

a un altre, degut a que cada CPD té un dispositiu que proporciona la IP del recurs. 
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Procedim a realitzar la desactivació el Recurs 1 del CPD A. 

Accedim al switch AGG1A, i desactivem el port Eth1/0, mitjançant el qual ens comuniquem 

amb el Recurs 1: 

 

 

Un cop s’ha desactivat el port, podem observar, com els veïns OSPF que tenia aquest switch 

han disminuït (anteriorment també veiem el veí 192.168.0.100): 

 

 

Per altra banda, els equips de la VLAN 10, ja no utilitzaran el Recurs 1 per accedir a la IP 

192.168.0.100, sinó que utilitzaran el Recurs 2, degut a que es l’únic dispositiu de la xarxa que 

anuncia aquella IP (El recurs 1 està desconnectat). Podem observar com es realitzen 3 salts per 

arribar al Recurs. (fem un salt més que en l’estat inicial): 

 

Els equips per on aniria un dispositiu de la VLAN 10 són: AGG1A  – AGG1B – Recurs 2 
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Al revisar les rutes que rebem des del CORE, podem observar que ja no tenim dos camins per 

accedir al Recurs, actualment només tenim disponible el camí per accedir al Recurs 2. 

 

 

Pel que fa als equips de la VLAN 30 o 40, podem observar, que per accedir al Recurs, segueixen 

realitzant tot el camí entre els dos CPD’s: 

 

Un cop en aquest punt es realitzaria la desconnexió física del Recurs 1 del switch AGG1A, i es 

connectaria al switch AGG2A. Si és tractes d’un trasllat d’un servidor real, caldria extreure el 

servidor de la seva ubicació original per tal de portar-lo cap al seu destí en l’altre CPD. 
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Accedim al switch AGG2A, i activem el port Eth1/0, mitjançant el qual ens comunicarem amb el 

Recurs 1: 

 

 

Al activar aquest port, podem observar com apareix un nou veí OSPF al switch AGG2A 

(192.168.0.100) el qual es tracta del Recurs 1 que s’ha migrat: 

 

 

Si manteníem un ping actiu des d’un equip de la VLAN 30 o 40 mentre realitzàvem aquesta 

connexió, podem observar com el temps de resposta disminueix: 
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Això és degut a que el Recurs 1 s’ha connectat correctament a la infraestructura del CPD B, i 

per tant els equips d’aquests CPD, ja no utilitzaran el Recurs del CPD A per accedir a aquesta IP, 

sinó que utilitzaran el recurs que s’ha migrat, ja que ara és més proper. 

Podem observar com els dispositius de la VLAN 30, ja no han de realitzar 5 salts per accedir al 

recurs, sinó, que només n’han de realitzar 2. El camí que seguiran és: AGG2A – Recurs 1. 

 

Per altra banda, els dispositius de la VLAN 40, ja no hauran de realitzar 5 salts per accedir al 

recurs, sinó que n’hauran de fer 3. El camí que seguiran és AGG2B – AGG2A – Recurs1. 

 

Si examinem la ruta més detalladament en el CORE-B, podem veure com el Route tag que 

rebem ja no es tracta del CPD A, sino que ara el seu valor es correspon amb el CPD-B(222), ja 

que està aprenent la ruta dels dispositius AGG2A i AGG2B: 

 

Finalment, podem observar com qualsevol dispositiu de la VLAN 10 o 20 utilitzen al Recurs 2 

del CPD A, ja que per ells, encara és el més proper: 
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5.5. CPD A/B – Migració dos servidors 

Finalment, es procedirà a migrar el segon servidor de Recursos de la Infraestructura de xarxa 

del CPD A, cap a la infraestructura del CPD B. 

 

Aquest pas és dura a terme en 2 fases: 

- Desconnexió del Recurs 2 del CPD A 

- Connexió del Recurs 2 al CPD B 

 

A continuació mostrem l’esquema de la infraestructura de xarxa quan els dos dispositius 

Recurs 1 i Recurs 2, ja estan connectats al CPD-B. Podem observar diverses fletxes, que ens 

indicaran el camí que segueixen els dispositius per arribar als recursos. 

Les fletxes de color blau, indiquen el camí que seguiran els dispositius de les VLAN 10 i 20, les 

de color vermell fan referencia als dispositius de les VLANS 30 i 40, i finalment, les verdes, són 

les verdes ens indiquen els camins que utilitzaran els dispositius de les 4 VLANS. 

 

En aquesta simulació, podrem observar com els dispositius de les VLANS 10 i 20, han de fer un 

camí molt més llarg que els dispositius de les VLANS 30 i 40, per accedir als Recursos, ja que 

hauran d’anar fins al CPD B. 
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Procedim  a realitzar la desactivació del Recurs 2 del CPD A. 

Accedim al switch AGG1B, i desactivem el port Eth1/0, mitjançant el qual ens comuniquem 

amb el Recurs 2: 

 

Tal com ha passat anteriorment amb els veïns OSPF del switch AGG1A, si revisem els veïns 

OSPF del switch AGG1B, veurem que després de la desconnexió del port ha desaparegut el veí 

192.168.0.100: 

 

 

 

Si mantenim un ping cap a la IP del recurs mentre desactivem el port, podrem observar, com 

just destres de desactivar el port del Recurs 2 del CPD A, els temps de resposta augmenta. 

 

Aquest fet, és degut a que els servidors de les VLANs 10 o 20, han d’anar des de el CPD A fins al 

CPD B, a buscar el Recurs: 
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Podem observar com el nombre de salts a augmentat de 3 a 5 pel cas dispositius de la VLAN 

10, i de 2 a 5 pels dispositius de la VLAN 20. El camí que han realitzat es: AGG1A/AGG1B (en 

funció de si era un dispositiu de la VLAN 10 o 20 respectivament) – CORE-A – CORE-B – AGG2A 

– Recurs 1. 

 

Des de el CORE A podem observar com la ruta cap al Recurs només és rep pel port 

Ethernet1/0, a través de la xarxa, 10.0.02, la qual ens connecta cap al CPD B: 

 

 

Si revisem la ruta més detalladament, podem veure com des del CORE-A rebem el route tag 

del assignat pel CPD-B  (222): 
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El que ens indica que la ruta es genera als dispositius de la capa d’agregació del CPD B. 

A continuació procedirem a realitzar la connexió del Recurs 2 al CPD B. 

Accedim al switch AGG2B, i habilitem el port Eth1/0, mitjançant el qual ens comuniquem amb 

el Recurs 2: 

 

 

Tal com ha passat anteriorment en el switch AGG2A en connectar el Recurs 1, podem observar 

com en el switch AGG2B apareix un nou veí OSPF amb valor 192.168.0.100: 

 

 

Si mantenim un ping des d’algun dispositiu de la VLAN 40 cap a la IP del Recurs mentre 

connectem el Recurs 2 al dispositiu AGG2B, podrem observar com els temps de resposta 

disminueixen. 
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Això és degut a que el nombre de salts que han de realitzar els dispositius de la VLAN 40, han 

disminuït de 3 a 2. El camí que realitza ara és AGG2B - Recurs 2. 

 

 

Per altra banda, si revisem la taula de rutes del CORE B, podem observar com actualment, 

aquest dispositiu ja disposa de dos camins per accedir al Recurs (xarxes 10.20.10.2 i 

10.20.20.2). Tal com passava inicialment al CORE A quan tenia els dos Recursos connectats a la 

seva xarxa: 
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Si observem la ruta en detall, podrem veure com els dos camins tenen el route tag generat al  

CDP B (222): 

 

 

Arribat a aquest punt, els dos dispositius Recurs 1 i Recurs 2, ja s’haurien migrat del CPD A al 

CPD B, mantinguen la disponibilitat del seu servei. 
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6. Conclusions 

La conclusió principal que podem obtenir, és que la realització de simulacions prèvies dels 

entorns o accions que es volen implementar, són  molt importants, ja que ens permetran 

veure el comportament aproximat que tindran els dispositius, abans d’implementar-lo en el 

món real, fet que es permetrà prendre decisions sobre el disseny de la pròpia infraestructura. 

 

Per altra banda, hem pogut observar, com la implantació del model jeràrquic de 3 capes, és 

molt útil en el moment de dissenyar, construir i implementar una xarxa, ja que aquest ens 

permet definir molt clarament, les accions que haurà de dur a terme cada dispositiu, i de tal 

forma serà més senzill realitzar les seves configuracions, així com detectar problemes i 

administrar la infraestructura. 

 

Aquestes simulacions també ens han demostrat la importància de la utilització de protocols 

(HSRP, Routing dinàmic)  o mètodes (redundància de dispositius/enllaços/Anycast) que 

proporcionin alta disponibilitat en la nostra infraestructura, ja que permetran que els 

dispositius mantinguin la seva connectivitat i disponibilitat, encara que es produeixin 

problemes d’infraestructura com ara que un dispositiu o enllaç deixi de funcionar 

correctament. 

 

Per últim cal indicar la importància en el moment d’implementar els protocols d’enrutament, 

ja que una mala configuració d’aquests pot provocar comportament no desitjats a la xarxa, 

com ara, filtratge de xarxes que no ens interessen, posant en perill la resta de la 

infraestructura, o bé establir rutes incorrectes entre l’origen i destí d’una comunicació, 

utilitzant més dispositius dels necessaris. 
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Apèndix. Configuracions equips de LAN 

Adjuntem la configuració d’un dels equips de cada capa (CORE-A, AGG1A, ACC1A, Recurs1, 

PC10.10): 

CPD A – CORE A 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname CORE-A 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Ethernet1/0 

 description CORE-B 

 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 full-duplex 

! 

interface Ethernet1/1 

 description CORE-B 

 ip address 10.0.0.5 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 ip ospf cost 100 

 full-duplex 

! 

interface Ethernet1/2 

 no ip address 

 half-duplex 

! 
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interface Ethernet1/3 

 no ip address 

 shutdown 

 half-duplex 

! 

interface Ethernet2/0 

 description AGG1A 

 ip address 10.10.10.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 full-duplex 

! 

interface Ethernet2/1 

 no ip address 

 half-duplex 

! 

interface Ethernet2/2 

 description AGG1B 

 ip address 10.10.20.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 full-duplex 

! 

interface Ethernet2/3 

 no ip address 

 half-duplex 

! 

router ospf 1 

 router-id 150.1.0.1 

 log-adjacency-changes 

 passive-interface default 

 no passive-interface Ethernet1/0 

 no passive-interface Ethernet1/1 

 no passive-interface Ethernet2/0 

 no passive-interface Ethernet2/2 

 network 10.0.0.1 0.0.0.0 area 0.0.0.0 

 network 10.0.0.5 0.0.0.0 area 0.0.0.0 

 network 10.10.10.1 0.0.0.0 area 0.0.0.0 

 network 10.10.20.1 0.0.0.0 area 0.0.0.0 

 default-information originate always 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip forward-protocol nd 

! 

snmp-server community CACTI RO 

no cdp log mismatch duplex 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 

CPD A – AGG1A 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 
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service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname AGG1A 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

! 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

ip tcp synwait-time 5 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Ethernet1/0 

 description RECURS1 

 ip address 10.10.40.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 full-duplex 

! 

interface Ethernet1/1 

 no ip address 

 shutdown 

 half-duplex 

! 

interface Ethernet1/2 

 description AGG1B 

 ip address 10.10.30.1 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 full-duplex 

! 

interface Ethernet1/3 

 no ip address 

 half-duplex 

! 

interface Ethernet2/0 

 description CORE-A 

 ip address 10.10.10.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 full-duplex 

! 

interface Ethernet2/1 

 no ip address 

 half-duplex 

! 

interface Ethernet2/2 

 no ip address 
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 shutdown 

 half-duplex 

! 

interface Ethernet2/3 

 no ip address 

 shutdown 

 half-duplex 

! 

interface FastEthernet3/0 

 description AGG1B-L2 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/1 

! 

interface FastEthernet3/2 

! 

interface FastEthernet3/3 

! 

interface FastEthernet3/4 

! 

interface FastEthernet3/5 

! 

interface FastEthernet3/6 

! 

interface FastEthernet3/7 

! 

interface FastEthernet3/8 

! 

interface FastEthernet3/9 

! 

interface FastEthernet3/10 

! 

interface FastEthernet3/11 

! 

interface FastEthernet3/12 

! 

interface FastEthernet3/13 

! 

interface FastEthernet3/14 

 description ACC1A-L2 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/15 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

! 

interface Vlan10 

 ip address 192.168.10.2 255.255.255.0 

 ip ospf 1 area 0.0.0.0 

 standby 10 ip 192.168.10.1 

 standby 10 priority 125 

 standby 10 preempt delay minimum 15 reload 30 

 standby 10 track FastEthernet3/14 50 

! 

interface Vlan20 

 ip address 192.168.20.2 255.255.255.0 

 ip ospf 1 area 0.0.0.0 

 standby 20 ip 192.168.20.1 

 standby 20 preempt delay minimum 15 reload 30 

 standby 20 track FastEthernet3/14 50 

! 

router ospf 1 

 router-id 150.1.0.2 

 log-adjacency-changes 
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 redistribute connected subnets route-map CONNECTED-RECURS 

 redistribute ospf 5 subnets route-map FILT-RECURS 

 passive-interface default 

 no passive-interface Ethernet1/2 

 no passive-interface Ethernet2/0 

 network 10.10.10.2 0.0.0.0 area 0.0.0.0 

 network 10.10.30.1 0.0.0.0 area 0.0.0.0 

! 

router ospf 5 

 log-adjacency-changes 

 area 0.0.0.5 stub no-summary 

 passive-interface default 

 no passive-interface Ethernet1/0 

 network 10.10.40.1 0.0.0.0 area 0.0.0.5 

 distribute-list prefix FILT-RECURS in 

 distance 109 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip forward-protocol nd 

! 

ip prefix-list CONNECTED-RECURS seq 5 permit 10.10.40.0/30 

ip prefix-list CONNECTED-RECURS seq 10 permit 10.10.60.0/30 

! 

ip prefix-list FILT-RECURS seq 5 permit 192.168.0.100/32 

! 

ip access-list standard FILT-RECURS 

snmp-server community CACTI RO 

mac-address-table static 0000.0c07.ac0a interface FastEthernet3/0 vlan 10 

no cdp log mismatch duplex 

! 

route-map FILT-RECURS permit 10 

 match ip address prefix-list FILT-RECURS 

 set metric 10 

 set metric-type type-1 

 set tag 111 

! 

route-map CONNECTED-RECURS permit 10 

 match ip address prefix-list CONNECTED-RECURS 

 set metric 10 

 set metric-type type-1 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 

CPD A – ACC1A 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname ACC1A 
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! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

multilink bundle-name authenticated 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

! 

ip tcp synwait-time 5 

ip ssh version 1 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet3/0 

 description PC10.10 

 switchport access vlan 10 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/1 

 description PC10.11 

 switchport access vlan 10 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/2 

 description PC10.12 

 switchport access vlan 10 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/3 

! 

interface FastEthernet3/4 

! 

interface FastEthernet3/5 

! 

interface FastEthernet3/6 

 description PC20.10 

 switchport access vlan 20 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/7 

 description PC20.11 

 switchport access vlan 20 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/8 

 description PC20.12 
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 switchport access vlan 20 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/9 

! 

interface FastEthernet3/10 

! 

interface FastEthernet3/11 

! 

interface FastEthernet3/12 

! 

interface FastEthernet3/13 

! 

interface FastEthernet3/14 

 description AGG1A-L2 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface FastEthernet3/15 

 description AGG1B-L2 

 switchport mode trunk 

 duplex full 

 speed 100 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip forward-protocol nd 

! 

snmp-server community CACTI RO 

no cdp log mismatch duplex 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 login 

! 

end 

 

RECURS 1  

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname RECURS-1 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 
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no ip icmp rate-limit unreachable 

! 

ip cef 

no ip domain lookup 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

archive 

 log config 

  hidekeys 

!  

ip tcp synwait-time 5 

! 

interface Loopback0 

 description RECURS-1 

 ip address 192.168.0.100 255.255.255.255 

! 

interface FastEthernet0/0 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface FastEthernet0/1 

 no ip address 

 shutdown 

 duplex auto 

 speed auto 

! 

interface Ethernet1/0 

 description AGG1A 

 ip address 10.10.40.2 255.255.255.252 

 ip ospf network point-to-point 

 full-duplex 

! 

router ospf 5 

 log-adjacency-changes 

 area 0.0.0.5 stub 

 network 10.10.40.2 0.0.0.0 area 0.0.0.5 

 network 192.168.0.100 0.0.0.0 area 0.0.0.5 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

ip forward-protocol nd 

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.40.1 

! 

no cdp log mismatch duplex 

! 

control-plane 

! 

line con 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line aux 0 

 exec-timeout 0 0 

 privilege level 15 

 logging synchronous 

line vty 0 4 

 login 

! 

End 

 

CPD A – 10.10 

set pcname 10.10 

ip 192.168.10.10 192.168.10.1 24 
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