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1. Descripció i objectius del 
projecte
• Es presentarà el Disseny d’una Xarxa d’Alta 

Capacitat que vol ser una solució ideal per a les 
empreses d’Andorra que necessitin interconnectar 
de manera privada i segura diferents 
emplaçaments nacionals.



Objectius
• 1 Gbps d’ample de banda dedicat pel servei
• 1 mili segon de latència en la xarxa d’accés
• 4 mili segons de latència entre emplaçaments 

nacionals 
• Seguretat en la privadesa de les dades
• Interconnexió de 2 a 4 emplaçaments nacionals
• Possibilitat de redundància en la xarxa d’accés
• Gestió i Supervisió del servei



2. Evolució de la xarxa de 
transport

Requeriment
s anys 90
Més ample de 
banda i QoS 
garantides.

1990
Apareix ATM 

(Asyncronous 
Transfer Mode) 

Carències ATM
Problemes integració 
entre tecnologia IP i 

ATM en la 
commutació a Nivell 

2 OSI.

1996
Apareixen solucions 

de commutació a N2, 
però tenen un cost 

molt elevat.

1997
 l’IETF (Internet 

Engineering Task 
Force)  busca definir 

un estándar de 
commutació a N2 
amb el grup MPLS.

1998 
Apareix MPLS 

(Multiprotocol 
Label Switching)





 









Routing P0 Routing PEx



Interfície virutal Interfície física

Routing P0 Routing PEx











4.3 Disseny de la xarxa d’accés

• Adressing plans Bàsic i Redundant:

• OSPF 70: routing per la gestió dels NODES de 
Client (Lo70).

• OSPF 10: routing per passar el servei dels Clients.



Routing i HSRP Node Routing i HSRP NodeR

Node Bàsic, la configuració de Routing és idèntica, obviament afegint la xarxa d
l’adressing plan, però el ip sla monitor i la configuració de standby *** no cal, ja
la configuració referent a l’HSRP.





5. Conclusions
• No s’ha escollit un client en concret com a 

exemple, sinó que s’ha definit una base per fer un 
desplegament sobre qualsevol client. 

• S'ha definit un escenari amb possibilitat de donar 
servei redundant, per tal de donar al client alta 
disponibilitat. 

• S'ha optat per l’equipament Cisco per l'ampli rang 
de dispositius que ofereix i el seu consolidat 
funcionament dins el món de les 
telecomunicacions.

• Les proves de latència han confirmat el que 
s’esperava en un inici, pel que es pot donar per 
assegurada una bona experiència pel client.


