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Resum del Treball (màxim 250 paraules): 

La proposta de projecte consisteix a desenvolupar un entorn virtual amb equips Ciscoon un 

robot codificat en Python serà capaç de realitzar el desplegament automàticament fent ús 

del protocol d’enrutament OSPF i BGP. Per fer-ho utilitzarem una eina de virtualització 

anomenada GNS3; el GNS3 és un software capaç de simular servidors Linux, routers, 

switchs, firewalls, de diferents fabricants, entre ells Cisco, Juniper, Aruba... .  

En detall, un cop desenvolupat l’entorn virtual, es configuraran 5 equips Ciscoque 

realitzaran funcions de ISP (Internet Service Provider), dels quals 2 seran PE (ProviderEdge, 

és a dir, fronters) i 3 P (Provider, és a dir, que estan dins de la xarxa del ISP) . La xarxa de ISP 

ha de ser capaç de funcionar tot i la falla d’alguns dels seus links. És per aquest motiu que 

es configurarà el protocol de Routing OSPF. A aquesta xarxa, s’anomenarà Underlay. 

També és configurarà un HUB i un SOHO. El HUB serà el finalitzadorde túnels, on tancaran 

els túnels de servei de totes les SOHO (SmallOficeHome Office). El SOHO serà el routerde la 

seu que es configurarà automàticament. Per fer-ho, el routerhaurà de tenir una configuració 

estàndard i bàsica que li permeti sortir a Internet. 

Respecte la xarxa, finalment, es configurarà el servidor Linux amb Python i la llibreria 

Netmiko, que ens permetrà gestionar la connexió SSH des del servidor Linux.  

En Python es codificarà el robot que haurà de córrer sobre la màquina Linux i que haurà de 

ser capaç de detectar si l’equip estàpreparat per ser desplegat o si està sense producció a 

causa d’una avaria. 

En paral.lel, caldrà preparar la configuració que rebrà el SOHO i que el robot haurà d’enviar 

al mitjançant la xarxa d’underlay. Un cop realitzat, el SOHO haurà de ser capaç de fer ús de 

la xarxa Overlay, la qual constarà d’un túnel GRE on correrà el protocol d’enrutament BGP. 
 
Abstract (in English, 250 words or less):  

The Project proposal lie in to develop a virtual environment with Cisco nodes and to codify 

a Python robot bot which will have to deploy the environment using OSPF and BGP routing 

protocols. To do it, we will have to use a software virtualization tool, named GNS3. GNS3 is 

be able to simulate Linux Server, routers, switch, firewall of different vendors, between 

them, Cisco, Juniper, Aruba...  

In detail, once the virtual environment is developed, will be configured 5 Cisco nodes 

simuling ISP behavior. Two of them, will be PE (Provider Edge, it is, border router) and 3 P 



(Provider, it is inside the ISP network). The ISP network, have to be able to work even a link 

fail. Because high availability, it will be configured with OSPF routing protocol. It will be 

named Underlay network.  

Will be configured a HUB and SOHO routers. HUB is the tunnel terminator because the 

service tunnel finish in this node. SOHO will be the office node and it is the node that have 

to be auto configured. To do it, the SOHO must to have a basic configuration.  

About the network, finally, will have to configure a Linux server with Python and Netmiko 

Library. Netmiko let us to manage the SSH session since theLinux server.  

With Python lenguage, will be codified the script that willbe used in the Linux Server and it 

will have to be able to detect if the node is ready to be configured or is in down.  

The configuration that will have to issue with Python from the Linux server to the SOHO, 

will have to be ready in the Linux server as a repository for to send it in the Underlay 

network. Once the SOHO will be configured, it will have to be ready for to use the Overlay 

network using a GRE tunnel running in the BGP routing protocol. 
 

Paraules clau: (entre 4 i 8)  

Automatització, Python, Xarxes, Desplegament 
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1. Introducció 
 

El treball de final de grau consisteix a dissenyar i implementar una infraestructura capaç 

d’automatitzant tasques com el desplegament i la detecció d’avaries en nodes finals 

mitjançant Python, en un entorn virtual com el GNS3.  

L‘encapsulament GRE té diversos objectius, un dels més importants és mantenir segures 

les dades que recorren la xarxa des de els hosts fins als recursos de CPD, així com tenir 

la flexibilitat de muntar túnels dinàmics quan es requereixi la comunicació entre hosts.  

Automatitzar tasques als nodes, permet a les empreses ser molt més eficientes alhora 

d’implementar un punt d’interés comercial, com per exemple, una botiga, un punt 

d’informació, una oficina.... Si a més, mitjançant el llenguatge de programació Python i 

el SO Linux, es pot combinar amb la possibilitat de poder detectar quan el node està 

preparat per ser configurat, fer canvius massius al pool de nodes, detectar falles als 

nodes, llavors és quan l’automatització es converteix en una eina imprescindible pel dia 

a dia a qualsevol petita, mitjana i gran empresa.  

 

Com que no es disposen de recursos hardware per realitzar l’entorn que es descriu, és 

obligatori la virtualització de l’entorn mitjançant eines com GNS3. A més, GNS3 és una 

eina que utilitzen els enginyers per realitzar les proves de concepte perquè s’aproxima 

extraordinàriament al comportament del mon “real”. 

 

En definitiva, cada host serà un objecte a la xarxa monitoritzat via Python/Ansi ble. Quan 

aquest host deixi de estar dins de paràmetres considerats normals, s’activarà un procés 

automàtic que, un cop reemplaçat l’equip, permetrà que es configuri sense 

pràcticament esforços, fent ús d’una configuració emmagatzemada en un repositori 

central.  

 

L’objectiu final del TFG, a més d’aprendre tot el possible sobre IPSEC, GRE i el llenguatge 

de programació Python, és demostrar i evidenciar que les xarxes clàssiques arriben al 

final dels seus dies deixant pas a xarxes més eficients automatitzades i automatitza-les 

fins a extrems insospitats.  

 

 

 

 



1.1 Context i justificació del treball 

 

A dia d’avui, on la tendència globalitzadora del món és més marcada que mai, la 

presència i la visibilitat de la marca, de qualsevol marca, és més que imprescindible. 

 

Els diferents events mundials, només paralitzats lleugerament i en forma per la 

pandemia, també mundial, és el punt on les grans i petites empreses posen el focus per 

ensenyar i vendre al món els seus productes revolucionaris.  

 

Per fer-ho, es requereix d’un desplegament ràpid, segur i tant automàtic com sigui 

possible, de les tecnologies de les telecomunicacions que es puguin requerir durant 

l’event.  

 

Arrel de l’anterior reflexió, el TFG té com a finalitat dissenyar una solució de 

desplegament automàtic que pugui ser aplicable, amb els mínims recursos possibles, a 

qualsevol organització que requereixi tenir seus o punts amb accés a internet o amb 

accés a recursos del seu CPD.  

 

D’aquesta manera, automatitzant el desplegament de punts d’accés a la xarxa, es 

simplifica extraordinariament la dificultat de tenir presència a esdeveniments 

importants, com el WCM, desplegament de seus d’oficines bancaries, per exemple, o 

esdeveniments puntuals de presentació de productes.  

 

Així doncs, el TFG, simula una xarxa de telecomunicacions on hi ha un desplegament 

d’una seu, que podria ser la seu de qualsevol empresa per qualsevol congrés i un 

servidor Linux que automatitzarà la tasca d’implementar el punt d’accés a la xarxa.  

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Objectius del TFG 

 

 Els objectius principals del TFG són:  

 

• Dissenyar, desenvolupar i configurar un entorn de proves virtual amb GNS3 que 

ens proporcioni el ‘hardware’ i la infraestructura ISP necessaria.  

 

• Dissenyar, desenvolupar i configurar una solució dins de l’entorn virtual que ens 

proporcioni un servidor Linux amb Python. 

 

• Dissenyar, desenvolupar i configurar una seu que disposi d’un router amb una 

configuració bàsica però segura que sigui apte per a ser autoconfigurable.  

 

• Dissenyar, desenvolupar i configurar una seu que disposi dun router amb una 

configuració completa i segura apte per entrar en producció preparada per 

entrar en producció. 

 

• Dissenyar, desenvolupar i codificar un Script en Python que corri sobre la 

màquina Linux i que doti al servidor de les eines necessaries per realitzar 

automatitzar el desplegament de routers o nodes   

 

1.3 Enfocament i mètode 

 

En primer lloc, desenvoluparem la infraestructura del ISP que simularà la xarxa ISP. Es 

configuraràn diversos nodes amb OSPF que proporcionaràn a la seu una sortida a la 

xarxa i redundancia.  

 

En segon lloc es desenvoluparà la infraestructura CPD, on hi haurà un servidor Linux  -

docker – que, per seguretat, només serà visible des de dins del CPD. El servidor Linux 

haurà de tenir accés a qualsevol punt de SOHO de la xarxa.  

 

Posteriorment es configurarà una SOHO amb una configuració bàsica i una completa. La 

configuració bàsica serà aquella que requereix el router per sortir a la xarxa i poder ser 

automatitzat. La configuració completa portarà la configuració de la xarxa LAN, un túnel 

GRE de servei, una loopback de monitorització del túnel GRE. 

 



Finalment, es desenvoluparà un script en Python que viurà a la máquina Linux i que serà 

l’encarregat de detectar si un SOHO requereix, o no, la configuració completa i en cas 

afirmatiu, desplegar-la. 

 

1.4 Planificació del treball  

 

El TFG s’ha dividit en diverses etapes, a continuació, es desenvolupen:  

Preparació (etapa del 14-Sep fins al 20-Dec): Aquesta etapa ocupa la major part del 

projecte ja que pel contingut expeditiu i d’investigació, fins que el laboratori no està 

elaborat i funcionant, cal cercar informació de la tecnologia que es vol implementar i 

com s’ha d’implementar.  

 

Requisit (etapa del 5-Oct fins al 16-Oct): Aquesta etapa té com a objectiu elaborar 

l’esbós del disseny tècnic i la reunió amb el tutor per determinar l’abast del TFG.  

 

Planificació (etapa del 16-Oct fins 23-Oct): Aquesta etapa consisteix a planificar el quan 

o el com es desenvoluparà el TFG. 

 

Disseny (26-Oct fins 30-Oct): Aquesta etapa té com a objectiu desenvolupar el Disseny 

tècnic de la topologia. També les tecnologies que s’aplicaran i com s’aplicaran.  

 

Implementació (02-Nov fins 12-Dec): El TFG s’ha desenvolupat fonamentalment en 

aquesta etapa. Es codifica l’script en Python, es desenvolupa la xarxa sobre la que es 

realitzarà el TFG i es valora la implementació de l’overlay.  

 

Memòria (12-dec fins al 06-Gener): Tot hi que la memòria s’ha anat desenvolupant a 

mesura que ho feia el TFG, ha sigut durant aquesta etapa on s’ha posat èmfasi a la 

documentació sol·licitada. 

 

A la següent pàgina es trobarà documentat en format Diagrama de Gantt.  



 

Il·lustració 1. Diagrama de Gantt 

  

 

 

 

 



1.5 Breu descripció del projecte obtingut 

 

Donat que l’objectiu del TFG és realitzar una Prova de Concepte on s’involucren diverses 

tecnologies amb la intenció d’automatitzar el desplegament i del SOHO, es considera 

que hauríem d’obtenir els següents elements:  

 

1. Infraestructura Virtual de CPD, ISP i SOHO: Desenvolupament de l’entorn de 

Laboratori. 

 

 

2. Script en Python: Script que automatitza el desplegament de nodes.  

 

 

 

3. Configuracions de Docker, HUB, nodes ISP i bàsica i completa del SOHO. 

 

1.6 Breu descripció dels altres capítols de la memòria 

 

El capítol 1 està dedicat a la introducció del TFG, on s’explica el context i d’on neix la 

necessitat d’emprar recursos a l’automatització de les tasques de manteniment i 

desplegament de la xarxa de qualsevol empresa. A més, es demostra la planificació del 

TFG. 

 

El capítol 2 està dedicat al desenvolupament i explicació, entrant al detall, de la 

infraestructura dissenyada per realitzar el TFG. També es menciona l’eina utilitzada, el 

GNS3, i alguna de les possibles alternatives. 

 

El capítol 3 està dedicat a l’script en Python que realitza l’acció de desplegar els nodes i 

al seu desenvolupament i funcionament.  

 

El capítol 4 està dedicat a realitzar la Prova de Concepte del TFG. Es fa èmfasi en com 

funciona l’script i s’analitza un possible fail-over de la infraestructura ISP.  

 

El capítol 5 està dedicat a possibles millores que es podrien realitzar al TFG i que serien 

útils en cas de posar el TFG en producció. 



 

El capítol 6 està dedicat a la Conclusió. 

El capitol 7 i 8 està dedicat a la Bibliografia i Annex. 

2. Desenvolupament de la infraestructura  
 

Durant el punt 2, es tractarà el desenvolupament de la infraestructura, des de l’ús del 

software de virtualització fins a les evidències del funcionament del Routing de l’equip 

SOHO en la configuració més bàsica.  

 

En alguns punts s’entrarà en detall de la part tècnica, mostrant mostrant dades 

analítiques de la xarxa i circuit utilizat. Altres punts, seràn més administratius i gestió del 

direccionament de la xarxa. 

 

2.1 Software de Virtualització 

 

Fem ús del software GNS3 i Vmware Pro Workstation en les següents versions 2.2.15 i 

16.0.0. 

 

El GNS3 és un software que permet virtualitzar, configurar i provar solucions a 

problemes de xarxes. Es tracta d’un software que està àmpliament secundat per la 

comunitat d’IT, ja que el fan servir estudiants, enginyers de xarxa, arquitectes i 

professionals del sector. 

 

La principal virtut, és que permet virtualitzar hardware de dispositius reals, fet que 

permet realitzar laboratoris sense la necessitat de gastar diners en el hardware.  

 

El Vmware Pro Workstation, és un software que gestiona una màquina virtual Linux que 

executa el GNS3 perquè, a causa del desenvolupament de les IOS de Cisco (que disposen 

de Kernel Linux) el rendiment sobre Linux és més òptim que sobre Windows.  

 

Cal tenir present que amb GNS3 es pot emular i simular hardware, tenint en compte 

l’objectiu  del TFG, s’emularà el hardware de Cisco Virl (IOSv, IOSvL2) i un Servidor Linux. 

Els requisits mínims en un entorn Windows són:  

SO: Windows 7 (64 bits) 



CPU: Dos o més nuclis lògics.  

Virtualització: Es requereixen extensions de virtualització. És possible que calgui 

habilitar-ho a través de la BIOS.  

Memòria: 4GB. 

Espai del disc: 1GB d’espai*. 

*Es requerirà espai addicional per les imatges dels routers i SO. 

Amb aquestes característiques és possible no tenir una experiència d’usuari acceptable. 

Tot hi així, són els requisits mínims per executar GNS3.  

 

2.1.1 Alternatives a GNS3 

 

A més del GNS3, hi ha altres softwares de virtualització que es podrien haver utilitzat 

per realitzar el TFG. Algunes de les alternatives són: 

 

• EVE-NG: Es tracta d’un software molt similar al GNS3, té una versió de pagament 

que disposa de característiques molt interessants, com per exemple, la saturació del 

circuit o la simulació d’alts temps de resposta.   

 

Il·lustració 2. Eve-NG 

 

• PACKET TRACER: És la solució que proporciona Cisco per a estudiants de 

certificacions. La seva principal virtut és els pocs recursos que necessita per 

funcionar correctament.  

 

Il·lustració 3. Packet Tracer 

• Virl: És la solució que proporciona Cisco per a empreses i estudiants de certificacions 

professionals i avançades. Possiblement és la solució més completa, però és de 

pagament – uns 200$ anuals -  i requereix un ordinador amb una CPU molt potent.  



 

Il·lustració 4. Virl 

 

Finalment, s’ha fet ús del GNS3 a causa del suport tècnic que hi ha per part de la 

Comunitat. Al tractar-se de software lliure i gratuït, la pròpia comunitat desenvolupa 

plugins que afegeixen característiques útils. 

 

2.2 Infraestructura 

 

A continuació, es mostrarà el disseny HLD (High Level Definition) de la infraestructura 

global i es segmentarà en 3 parts (ISP, CPD i SOHO) per simplificar l’explicació de la xarxa. 

 

Posteriorment, a cada una de les seccions pertinents, es mostrarà el HLD i LLD (Low Level 

Definition) dels segments de xarxa on es veurà la connexió ‘física’ i el ‘hardware’ utilitzat, 

a més, es farà una explicació.  

 

Les IOS Cisco utilitzades són les IOSv les quals tenen totes les característiques 

necessàries per realitzar la PoC (Proof of Concept o Prova de Concepte) del TFG. La 

infraestructura Global sobre la que es treballarà és la següent:  

 

Il·lustració 5. Infraestructura Global 



2.2.2 Infraestructura ISP 

 

ISP són le sigles Internet Service Provider i el que veurem a continuació és el 

desenvolupament de la seva infraestructura de servei.  

La infraestructura del ISP, està format per 5 equips del fabricant Cisco: 

Dels 5 equips, 2 són el PE (Provider Edge), encarregats de comunicar la xarxa del ISP amb 

el client o Internet.  

 

Els 3 equips restants són els P (Provider), encarregats de les comunicacions del ISP. El 

trànsit es mourà preferentment per l’ISP1 i només commutarà al ISP2 en cas de fail-over 

del ISP1. Tanmateix passa amb el ISP3 respecte el ISP2.   

 

Els ISP tenen interfaces Loopback configurades, el motiu és que es conegut com a una 

bona pràctica ja que les interfaces loopback, a diferència d’un enllaç físic, no poden 

avariar-se físicament i, en conseqüència, sempre estan visibles a la xarxa. A més, 

permeten monitoritzar l’equip i, en paral·lel, les interfaces físiques.  

 

A continuació, la infraestructura en LLD.  

 

Il·lustració 6. Infraestructura LLD ISP 

 

Els punts a punts que hi ha entre equips ISP, estan formats per xarxes amb mask /30 o 

255.255.255.252, en format dot.  

 

 

 



2.2.2.1 Routing del ISP 

 

El routing del ISP, al tractar-se d’una xarxa petita, es realitzarà amb el protocol 

d’enrutament OSPF (Open Short Path First). Constarà d’una Àrea Backbone o Arèa 0.  

 

Il·lustració 7. Protocols ISP1 

Per assegurar que el trànsit de la xarxa és enrutat pel ISP1 i el ISP2 i 3 fan de backup, en 

primer lloc, es fa visible tota la xarxa entre sí, via OSPF, i finalment, al EDGE_CPD, se li 

configura un cost de 100 a la interface fa0/1 i un cost de 200 a la interface fa0/2. 

D’aquesta manera, tot el trànsit de la xarxa recau sobre el ISP1 i només recaurà sobre el 

ISP2 en cas que l’enllaç fa0/0 o fa0/1 del ISP pateixi un fail-over. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 8. Xarxa ISP 



Com es pot veure a la captura de la cli del EDGE_CPD, totes les rutes del ISP s’aprenen 

per la interface fasethernet0/0 (circuit blau de la captura 2.2.2.1 Imatge de la prioritat 

del Routing) perquè el protocol d’enrutament OSPF, mitjançant el càlcul matemàtic SPF, 

ha calculat que és la millor ruta per arribar al destí.  

 

 

Il·lustració 9. Taula Rutes EDGE_CPD 

 

Si simulem un tall de comunicacions a la Fastethernet0/0, les rutes continuaran 

disponibles pel circuit de Backup, propietat del ISP2 (circuit grana de la captura 2.2.2.1 

Imatge de la prioritat del Routing) a causa de la convergència del protocol OSPF.  

 

 

Es prioritza el Circuit ISP1 mitjançant la característica del Cost que ofereix el OSPF. 

Afegint cost a les interfaces, és possible manipular el camí que seguiran les 

comunicacions. Com es pot veure a la següent captura, la interface fastethernet 0/0 no 

té configurat Cost  i la interface fastethernet0/1 té configurat un Cost de 100, de manera 

que preferirà la ruta amb menys Cost, és a dir, la 0/0. 

 

Il·lustració 10. Taula Rutes OSPF EDGE_CPD 



 

Il·lustració 11. Configuració i Cost 

2.2.4 Infraestructura CPD 

 

La infraestructura CPD està formada per un HUB del fabricant Cisco que fa la funció de 

finalitzador de túnel, un switch de capa 2 que permet accessibilitat a la xarxa per a una 

futura ampliació de hardware al CPD i un servidor Linux amb Python 3.8 instal·lat amb 

la tasca de monitoritzar i executar l’script que realitzarà el desplegament.  

 

El finalitzador de túnels és l’element de la xarxa que separa el segment ISP del segment 

CPD, que és propietat del client.  

 

Per motius de seguretat al CPD, el finalitzador de túnel és l’únic equip de la xarxa que té 

visibilitat de la IP i la MAC-Address del servidor Linux. Tanmateix, el HUB, a excepció del 

servidor Linux, és l’únic equip de la xarxa que té visibilitat del SOHO doncs, es recorda, 

que hi ha una comunicació via túnel GRE entre els SOHO i el HUB, per tant, el trànsit 

entre ells, ha de ser transparent pel ISP.  

 

Entre el HUB i el servidor Linux, es configura, per motius de seguretat, la VLAN 20. 

 



A més, el disseny contempla la possibilitat d’ampliar el CPD afegint un switch. 

L’ampliació del CPD contempla afegir un Firewall, un altre servidor Linux o qualsevol 

altre dispositiu que enriqueixi la xarxa.   

A continuació la infraestructura en LLD.  

 

Il·lustració 12. Infraestructura CPD LLD 

 

2.2.4.1 Routing del CPD 

 

Per realitzar el routing del CPD, en primer lloc es configura una IP i una Gateway al 

servidor Linux. La Gateway configurada al Servidor Linux, haurà dins de la mateixa xarxa 

que la LAN del Servidor. 

 

Com es pot veure a la captura, per configurar la IP i la Gateway al servidor Linux cal 

modificar l’arxiu interfaces amb la comanda nano, és a dir:  

 nano /etc/network/interfaces. 

 

 

Il·lustració 13. Infraestructura CPD HDL 



A la captura, també es pot veure la IP de Gateway configurada al switch i com des del 

servidor Linux, es pot fer ping al switch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La interface Vlan10 del switch i el servidor Linux formen part de la VLAN10, es configura 

així per motius de seguretat perquè, per defecte, qualsevol node que es connecti al 

switch passaria a estar dins de la xarxa, si es configura la VLAN10 untagged només a un 

port del switch, el node Linux quedarà aïllat de la resta d’equips de la xarxa.  

 

El switch, que és un dispositiu de Layer 3, té configurada una IP dins de la mateixa 

subxarxa que una de les interface del HUB, també té una ruta estàtica que permet 

comunicar el Servidor Linux amb qualsevol element de la xarxa i, alhora, el HUB té una 

ruta estàtica que permet al HUB veure qualsevol element de la xarxa 200.200.200.0/24. 

 

Com es pot veure a la captura, el switch enviarà al HUB tot el trànsit que no conegui i el 

HUB enviarà al switch el trànsit que tingui com a destí la LAN 200.200.200.0/24.  

Il·lustració 14. Routing CPD. Servidor Linux i SwitchL3 



 

Il·lustració 15. Routing CPD. SwitchL3 i HUB 

És així com el Servidor Linux pot arribar a qualsevol punt de la xarxa, sempre que el HUB 

conegui. 

 

Finalment, el HUB, amb la comanda default-information originate always s’encarrega 

d’enviar una ruta per defecte a tota la xarxa doncs, el HUB, per seguretat, serà l’únic 

equip de la topologia que tindrà coneixement de com arribar als accessos de CPD. 

  

Il·lustració 16. Routing CPD. Default Originate. 

 

2.2.4.2 Docker – Servidor Linux 

 

Fer una captura del Linux i el Python, d’on es descarrega la imatge i com actualitzar la 

versió que es fa servir.  

2.2.4 Infraestructura SOHO  

La infraestructura SOHO està formada per una interface del EDGE_SEDE, un switch de 

capa 2 i els equips de desplegament que seran automatitzats. En el cas que aplica, al 

laboratori del TFG només hi haurà un però en un entorn en producció podrien haver-hi 

un nombre indefinit d’equips.  

 

L’equip EDGE_SEDE és l’equip del proveïdor de serveis que permet als SOHO accedir a 

la xarxa del ISP i, en conseqüència, accedir als recursos allotjats al CPD.  



 

D’altra banda, hi ha un switch de capa 2 amb l’objectiu de fer del laboratori, un entorn 

més escalable amb més SOHO i continuar elaborant configuracions. 

 

El switch té configurats tots els ports en mode access de manera que qualsevol equip 

que es connecti al switch hauria de tenir visibilitat del EDGE_SEDE ja que, el 

comportament del switch, és transparent dels nodes de la xarxa. A continuació la 

infraestructura SOHO en LLD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4.1 Routing del SOHO 

El router requereix d’una configuració bàsica i mínima per iniciar el procés d’enviarment 

de paquets. 

 

2.2.4.1.1 Configuració mínima del SOHO 

El EDGE_SEDE rep una ruta per defecte generada pel HUB i l’EDGE_SEDE, alhora que la 

rep, la reenvia als SOHO.  

Així doncs, el SOHO, podrà sortir a qualsevol punt de la xarxa que l’ISP sempre que l’ISP 

el conegui destí que, en aquest cas, es el CPD on viu el script.  

Il·lustració 17. Routing SOHO. LLD 

Il·lustració 18. Routing SOHO. Default Originate Rebuda. 



 

Il·lustració 19. Imatge Routing SOHO. HDL. 

El router SOHO amb la configuració mínima, necessita estar connectat a la xarxa i rebre 

la ruta per defecte par arribar a CPD amb l’ajuda del ISP. 

 

Il·lustració 20. Taula Rutes SOHO. 



2.2.4.1.2 Configuració completa del SOHO 

Quan es configura l’equip gràcies a l’script, el Routing del SOHO es complementa amb 

un túnel GRE que transporta la loopback de monitorització de l’equip i la xarxa LAN.  

 

Il·lustració 21. Taule interface túnel SOHO. 

 

El túnel GRE finalitza al HUB, a partir d’aquest punt, el paquet de dades es desencapsula 

i continua el seu recorregut sense encapsulació. Com es pot veure, quan el túnel es 

configura, el router té visibilitat de la xarxa de CPD.  

 

Il·lustració 22. Taula Rutes BGP. SOHO. 

 



D’aquesta manera, com les dades van encapsulades per dins del túnel només qui tingui 

visibilitat del túnel (és a dir, només SOHO) por veure les IP de recursos de CPD. 

 

 

 

Il·lustració 23. Routing SOHO amb template Minima 

 



2.3 Direccionament de la topologia 

 

Taula 1 - Direccionament de la topologia 
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2.4 Disseny Topologia 

 

En els següents punts es disseccionarà la topologia i s’explicarà el perquè s’han 

implementat les tecnologies en els diferents punts de la xarxa.  

 

Per simplificar l’explicació, en primer lloc, es realitza una presentació una de la topologia 

en alt nivell fent ús d’icones de xarxa amigables sense entrar en el detall tècnic profund. 

Posteriorment, es mostra la part física i connexions de cable que, finalment, passant a 

estar explicats a nivell de capa 3 de l’estàndard OSI.  

 

2.4.1 Disseny Resum de la Topologia – Alt nivell 

 

Fins ara, s’ha tractat la topologia per parts i sense la part funcional d’automatització. A 

partir d’ara, es veurà la topologia global tenint en compte l’ús tècnic del servidor. El 

servidor Linux utilitza la IP de Loopback que es mou per la xarxa Overlay per assegurar-

se que l’equip SOHO funciona correctament.  

 

Quan la IP de loopback d’Overlay deixa de contestar, utilitza la IP de loopback de 

l’Underlay, de manera que pot detectar si el SOHO té un problema físic o si té requereix 

de configuració addicional. El diagrama quedaria de la següent manera:  

Il·lustració 24. Disseny Resum. 



2.4.2 Disseny Físic de la Topologia 

 

Il·lustració 25. Disseny Resum LLD 

 



2.4.1 UNDERLAY DE LA TOPOLOGIA 

La topologia tracta de 3 àrees on governa el protocol OSPF i on es defineixen diverses 

àrees. L’àrea 0, l’àrea 10 i l’àrea 20. A més, a l’àrea20 s’hi troba el servidor Linux amb 

Python instal·lat i que es faran servir per automatitzar tasques. 

 

L’àrea 0, també coneguda com a Àrea de Backbone, simula la xarxa MPLS del ISP. Així 

doncs, l’àrea backone té dos routers Provider Edge (PE) que són els que permeten 

l’entrada i la sortida de les comunicacions que no tenen com a origen el mateix ISP. Per 

aquest cas, són les SOHO o els servidors Ubuntu Docker o Network Automation.  

 

A més, l’àrea Backbone té 3 routers ISP que s’encarreguen de l’alta disponibilitat, 

commutació i compensació de trànsit. De manera que si el ISP1 falles, el ISP2 agafaria 

relleu en les comunicacions dins de la ‘MPLS’ del ISP. El mateix passaria amb el ISP3. 

 

Com es pot veure al direccionament, cada equip de l’àrea 0 té una IP de Loopback que 

permeten la monitorització i accés remot a tots els dispositius independentment de 

l’enllaç físic. Tret si queda completament incomunicat, és a dir, sense cap enllaç en estat 

UP. 

 

L’àrea 10, és l’àrea on resideixen els equips que s’encarreguen del routing de les SOHO. 

Aquests són nodes que proporciona el client i que configuren al seu gust. Tanmateix, 

com s’ha vist als equips de l’àrea 0, els equips de l’àrea 10 tenen una loopback que, a 

més d’accés remot i monitorització, permeten aixecar túnels per on correrà l’overlay. 

 

L’àrea 20, és l’àrea que hi ha entre el PE que toca el CPD i l’equip de CPD on finalitzen 

els túnels, que s’explicaran a l’overlay.  

 

Aquesta àrea, inclou el Central_HUB on tanquen tots els túnels se les SOHO i és el 

responsable d’entregar les comunicacions als servidors Linux.  

 

Desprès hi ha un switch de capa 2 que té com a objectiu estalviar ports al Central_HUB.  

 

Finalment, els servidor Linux, des d’on es gestiona la comunicació a tota la xarxa i on 

s’executarà l’automatització està separats en vlan, la vlan 10.  



2.4.2 OVERLAY DE LA TOPOLOGIA 

 

L’overlay es realitza entre els SOHO i el Central_HUB mitjançant el protocol de 

comunicacions BGP, en especial iBGP perquè comparteixen un mateix sistema autònom, 

en aquest cas el 100. 

 

La loopback1 del Sede1 i la loopback1 del Central_HUB, s’enruten i es ‘veuen’ gràcies al 

Underlay via OSPF per totes les àrees.  

 

Aquest escenari ens permet aixecar el túnel GRE entre tots dos punts, que 

posteriorment es xifrarà amb el protocol IPSEC.  

 

Es així doncs, com el BGP permetrà les comunicacions de les dades que la seu consideri 

importants, fent-les transparents al ISP i fent que arribin segures a CPD i és així com el 

servidor Linux podrà proporcionar recursos a la SOHO sense necessitat de modificar les 

configuracions de l’ISP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 26. VPN Túnel. 



2.5 Evidencies del funcionament òptim de l’underlay: 

 

El següent punt té la responsabilitat de mostrar el detall tècnic del Routing Underlay, en 

especial interfaces i taules de rutes. També es fa ús del debugging incorportat al IOS dels 

routers Cisco per evidènciar l’origen i destí del paquet Ethernet.  

 

2.5.1 Taula de rutes del Servidor Linux. 

 

Realitzem la comprovació per validar que el Servidor Linux serà capaç d’enviar paquets 

fora de la xarxa LAN de la que ell mateix pertany. Ho podem comprovar amb la primera 

línia default. Tambés es podria haver utilitzat la comanda route -n. 

 

 

2.5.2 Ping extrem a extrem. Del Servidor Linux a SOHO amb  mínima. 

 

Amb aquesta comprovació es valida que el Servidor Linux pot creuar tota la xarxa sense 

la necessitat de que el SOHO conegui específicament la seva LAN. Aquesta configuració 

aporta un afegit de seguretat perquè, en cas d’atac de Man In The Middle, el hacker  que 

capturi les dades no podrà esbrinar el destí de les dades que, en realitat, són les dades 

del CPD.  

 

A la captura es pot comprovar que a la taula de rutes del SOHO no coneix específicament 

la IP del servidor Linux, però és capaç de contestar als paquets que arriben.  

Il·lustració 27. Taula Rutes. Docker. 



 

 

Cal fixar-se que la template  que s’usa és la M de Mínima. El router pot accedir a CPD 

sense dades encapsulades pel túnel GRE però no té configurat cap protocol 

d’enrutament que anunciï la xarxa LAN. Serà necessari desplegar la configuració C de 

Completa.  

 

2.5.3 Ping extrem a extrem. Del servidor Linux a SOHO amb mínima pel circuit backup. 

 

La següent captura s’aporta com a evidència de què el circuit de backup, en cas de falla 

del principal, és funcional en les mateixes condicions. La captura està dividida en 4 blocs 

i cada bloc, avall a la dreta, té un número que utilitzaré per catalogar-los i explicar que 

cal observar.  

 

Il·lustració 28. Taula de rutes. Accessibilitat sense visibilitat precisa. 



Il·lustració 29. Taula de Rutes EDGE. Routing pel Circuit Secundari. 

 

 

Captura 1. Es pot observar que el ping funciona correctament des del Servidor Linux a 

la IP Underlay del SOHO.  

 

Captura 2. Es pot observar com el EDGE_CPD, equip PE que separa ISP de CPD i que 

coneix tots els camins de la seva xarxa, té la interface fastethernet0/0 (interface 

principal) caiguda, per tant, usa el camí de backup.  

 

Captura 3. El SOHO rep els paquets ICMP del Servidor Linux independentment del camí 

que usa l’operador.  

 

Captura 4. El EDGE_SEDE, rep la ruta per defecte del ISP2, circuit de backup, a diferència 

de les captures anteriors, que rebien pel camí principal.  

 

2.5.4 Taula de rutes redundant a CPD_SEDE 

 

Com es pot veure, el EDGE_SEDE rep la ruta per defecte de 3 camins alhora. 

 

Il·lustració 30. Taula de Rutes. MultiPath OSPF. ISP. 

 

2.6 Evidències del funcionament òptim de l’Overlay: 
 

El següent punt té la responsabilitat de mostrar el detall tècnic del Routing Overlay, en 

especial interfaces i taules de rutes. També es fa ús d’algunes de les comandes més 



reconegudes de les IOS de Cisco per evidenciar l’encapsulat, origens i destí de les 

interfaces virtuals.   

 

2.6.1 Ping extrem a extrem i taula de rutes del Servidor Linux a SOHO amb la Completa 

 

Amb aquesta evidència permet assegurar que la IP d’underlay de la xarxa està 

disponible.  

 

 

Il·lustració 31. Routing Overlay. Ping. 

 

 

En qualsevol cas, només el ping, no permet garantir que el routing és correcte, ni tampoc 

si va per el circuit principal.   

Per aquest motiu, es preparen altres altres comprovacions que es veuran a continuació. 

2.6.2 Interface túnel i encapsulat 

 

Aquesta captura s’aporta per evidenciar la interface túnel configurada i el tipus 

d’encapsulat que fa servir, que en aquest cas, és un encapsulat del tipus GRE.  

 



 

Il·lustració 32. Performance Interface Túnel100. HUB. 

 

En aquesta mateixa captura, es pot observar que l’encapsulació és del tipus Túnel i 

s’indica la IP de source (10.171.1.0) i la IP de destí (10.43.215.80).  

 

El disseny de la topologia contempla que la configuració de l’origen i el destí dels túnels 

és mitjançant loopback, de manera que el túnel estarà UP sempre que hi hagi un circuit 

redundant.  

 

A la captura, també es pot observar que l’estat del túnel és UP.  

 

 

 

2.6.3 Taula de rutes de SOHO 

 

Aquesta evidència és per demostrar que el SOHO arriba a recursos de CPD fent ús del 

túnel ja que fa ús del protocol iBGP. 



 

Il·lustració 33. Taula Rutes SOHO Overlay. 

 
GROC: IP de Loopback del CENTRAL_HUB. 
BLAU: IP de Loopback xifrada que arriba a CPD. 
BLAU CEL: Direccionament del servidor Linux Network Automation 
 
 

 

3. Script Python 
 

Presentació de l’script codificat en el llenguatge de Programació Python en la versió més 

recent.  

 

En els següents punts es trobarà l’explicació de l’script, paràmetres d’entrada i sortida 

així com l’explicació de cada una de les seves línies de codi.  



3.4.1 HDL del Script 

En aquest apartat, es presentarà l’Script i es realitzarà una breu descripció de les seves 

funcions.  

L’Script que automatitzarà la tasca del desplegament s’anomena ‘desplegament.py’ i es 

divideix en 3 funcions:  

 

• Funció ping: Que recull d’una BBDD allotjada al servidor Linux les IP de 

monitorització i executarà un ping des del servidor Linux. 

 

• Funció SSH: Gestiona la sessió SSH, realitza el parsing necessari per detectar la 

plantilla que utilitza i la que utilitzarà. Envia aquesta informació a la Funció Fixing. 

 

• Funció Fixing: Cerca a la BBDD mencionada anteriorment, la relació IP – configuració, 

que haurà de tenir l’equip. Finalment, envia la configuració i configura. 

 



SOHO.txt: La funció ping, agafa les dades de la base de dades que es guarda dins del 

SOHO.txt. El SOHO.txt és un bloc de notes on és guarda, per aquest ordre, el hostname 

de l’equip a la posició 0, la IP de servei a la posició 1 i la IP d’Underlay a la posició 2. 

  

A la dreta del document, es pot veure el fluxe que segueix l’script. Algunes de les 

funcions, retornen paràmetres de sortida que s’utilitzen com a paràmetres d’entrada 

d’altres funcions. És així, doncs, com l’script funciona com una cadena.  

 

3.4.2 LLD del Script 

A continuació, es detalla el funcionament de l’script, així com el fluxe que segueix, 

detalladament, cada una de les funcions. Tanmateix les llibreries desenvolupades per la 

Comunitat de Python i que s’utilitzen durant el TFG.  

 

3.4.2.1 Funció Ping 

En primer lloc, es crea una variable de llista buida anomenada ip_monit = []. Amb la 

funció with open, cerquem i obrim el document soho.txt que ha d’estar a l’arrel del 

servidor Linux. En aquest .txt estan les IP de servei, que usarem per detectar si hi ha 

algun SOHO que no tingui el túnel de servei UP.  

 

 

 

 

Amb el mètode readlines(), llegim el .txt i, amb el bucle for line in datos, es separen les 

IP, una a una, i es guarda la IP que ocupa la posició 1, en forma de llista dins de la variable 

ip_monit. Posteriorment, es defineixen dues variables de llista noves buides. Ping_KO i 

Ping_OK.  

Amb el bucle for linia in ip_monit es recorre tota la llista d’IP i, d’una en una, es realitzarà 

un ping fent ús del subprocess ping que hi ha a Linux instal·lat per defecte. La primera 

variable ping, determina els paràmetres que tindrà el ping que es vol realitzar. El 

paràmetre -c indica sistema operatiu Linux, el nombre enter ‘2’ la quantitat de request 

Il·lustració 35. Script Python. Funció Ping (1). 

Il·lustració 34. Script Python. HDL. 



ping que realitzarà i el paràmetre linia és la variable que guarda una IP on el ping 

s’executarà.  

La segona variable ping és una igualtat que executa al subprocess que crida la variable 

amb els paràmetres definits anteriorment. Per defecte, si el mètode torna el nombre 

enter ‘0’ vol dir que el ping s’ha executat correctament. 

En cas que torni un valor diferent a 0, és que el ping no respon i es guarda la IP dins de 

la llista ping_KO. 

Finalment, retornem la llista del ping_KO, doncs dins de la variable hi seran aquelles IP 

que possiblement requereixen del desplegament per entrar a producció. 

 

Il·lustració 36. Script Python. Funció Ping 2. 

 

3.4.2.2 Funció SSH 

Es passa com a paràmetre la llista que ha retornat la funció Ping. 

En primer lloc es defineix una variable en format llista anomenada ip, una variable 

anomenada str_ping_KO que converteix a String tot el que hi ha dins de la variable 

ping_KO i una variable de llista buida, anomenada equip_minima. El motiu de crear la 

variable str_ping_KO és els mètodes strip() o split() només funcionen amb string, en 

format llista, és a dir [], no funcionen. 

Per trobar les IP d’underlay dels equips SOHO, es realitza el bucle for line in datos on es 

busca la línia que contingui la IP de servei que no contesta i, de la línia on es trobi la IP 

de servei, s’agafa la IP que està en la segona posició del .txt ja que és la posició que 

ocupa la IP d’Underlay i que contestarà sempre que el router estigui encès i tingui una 

connexió estable.  

Acte seguit, es codifica un bucle for que crearà un diccionari per cada IP que no hagi 

contestat a la funció Ping amb tots els paràmetres que requereix la sessió SSH per ser 

gestionada. Els paràmetres són ‘cisco ios’ perquè és tracta d’una IOS del fabricant Cisco, 

‘ip’ seguida de la variable que contingui la IP usarem per accedir al hardware que es 

desplega , ‘username’ i ‘pass’ amb les credencials que es requereixen per accedir als 

equips. 



 

Il·lustració 37. Script Python. Funció SSH (1). 

 

 

Dins del bucle for, hi ha un try que, per definició, intentarà connectar-se via SSH a la IP 

del diccionari. Es printa pas a pas, amb la funció print el que fa l’script de manera que en 

primer lloc, es fa una SSH al hardware fent ús de la línia net_connect = 

ConnectHandler(**equipo). Amb la paraula equipo que va seguida de dos asterisc, 

apuntem al diccionari que havíem creat amb anterioritat i tot es guarda dins de la 

variable net_connect. 

En aquest punt, si no s’ha rebut el missatge d’error (“Error generico en SSH”), l’escript 

ja està en disposició d’executar comandes. 

Amb la variable net_connect, la qual crida els paràmetres definits anteriorment, seguida 

del mètode send_command, s’envia la comanda sh run  | i location i la sortida de la 

comanda es guarda sobre una variable anomenada output. Acte seguit, seguint la 

mateixa mecànica, s’envia la comanda sh run | i hostname, la seva sortida es guarda 

sobre la variable hostname.  

Amb la condició if, elif i else cerquem a l’output l’string ‘.C’ o bé ‘.M’ o bé mostra un 

missatge de ‘no reconocida’.  

Un cop s’ha determinat si té una configuració .M o .C, es guarden els paràmetres dins 

de la variable tipus llista creada anteriorment, l’equip_minima. En cas de tenir la .M, 

dins de la variable equip_minima, guardarà també el hostname de l’equip.  

En cas de no tenir cap plantilla, s’indicarà com a ‘no reconeguda’. 



Finalment, la Funció SSH retornarà com a paràmetre de sortida la variable llista que s’ha 

anat omplint durant la execució del programa.  

 

Il·lustració 38. Script Python. Funció SSH (2). 

 

 

 

3.4.2.3 Funció Fixing 

La Funció Fixing és la que executa el desplegament final.  

La  Funció Fixing, rep per paràmetre el return de la  Funció SSH, que com s’ha comentat 

anteriorment, guarda Es guarda sobre la variable salida l’execució de la comanda ‘ls’ del 

SO Linux, aquesta comanda mostra tots els arxius guardats a l’arrel. Amb la comanda 

stdout=subprocess.PIPE permet veure per pantalla la sortida de la comanda. 

Immediatament, codifiquem a utf-8 la sortida de la comanda anterior.  

 

Il·lustració 39. Docker. LS. 

 

Sobre la variable equip_minima¸ es guarda la mateixa informació en format string i amb 

el mètode split() es substitueixen els espais per comes, de manera que podem escollir 

els paràmetres del output per posició, és a dir, a la posició 0 trobem la IP d’Underlay i es 

guarda sobre la variable ip_minima. Es fa el mateix amb la posició 2, que guarda el 

hostname de l’equip, dada que queda emmagatzemada a la variable 

hostname_minima. Finalment, es passen a minúscula per simplificar el codi. 



El tractament de dades finalitza convertint la llista a string i fent una cerca del hostname 

de l’equip a la sortida. És imprescindible convertir a string perquè la cerca via if in només 

funciona quan les dades són string.  

Es busca el contingut de hostname_minima dins de la sortida salida, de manera que si 

la condició es True entra dins del condicional fet que implica que hi ha una configuració 

guardada i més recent que la trobada dins de la BBDD del SO Linux. 

Es prepara la configuració, es guarda en format .txt, es mostra per pantalla i s’indica 

quina es la configuració que es mostrarà. En cas que no hi hagi una configuració més 

recent, mostrarà un missatge d’error i finalitzarà l’execució del programa.  

Per últim, es codifica un nou diccionari amb la ip d’Underlay try  que crea una nova 

connexió de Netmiko i envia la configuració amb la comanda 

output=conexion.send_config_set(lines) on lines es la configuració Completa.  

La línia de codi print (output) mostra com es configura l’equip. En cas d’error mostra un 

missatge d’error durant la configuració. 

Finalment, torna un return i finalitza l’script. 

Il·lustració 40. Script Python. Funció Fixing (1). 



 

Il·lustració 41.  Script Python. Funció Fixing (2). 

 

4. Prova de Concepte 
 

El següent punt té com a objectiu demostrar el Laboratori realitzat.  

Primer es realitzaran validacions prèvies rutinaries del funcionament de la xarxa, del 

docker i Python, comprovant que tot el sistema estigui absolutament estable i operatiu. 

Tot seguit es realitzarà la demostració del procés d’automatització i el resultat final del 

TFG. 

 

4.1 Validacions prèvies 
 

Durant el punt 4 del TFG, es realitzarà el Laboratori on es demostrarà, en detall, el procés 

d’automatitzar el desplegament de nodes.  

Abans, però, es realitzaran validacions prèvies i bàsiques que assegurin el bon 

funcionament. Algunes de les validacions, en especial les d’infraestructura, han sigut 

explicades durant la memòria, d’altres no doncs són específiques del TFG i l’entorn en 

concret.  



 

4.1.1 Validació Prèvia al Docker – Servidor Linux 

4.1.1.1 Validació Linux 

 

Amb la comanda “cat /etc/issue” podem validar la versió de Linux que està utilitzant el 

docker.  

 

 

Il·lustració 42. Docker. Versió Linux. 

 

Si fa servir una versió inferior a la 18.04 cal actualitzar el SO doncs hi ha característiques 

de les llibreries que s’utilitzen a l’script que podrien no funcionar o no funcionar bé.  

Si utilitza una versió inferior a la 18.04 cal upgradar el SO amb la comanda apt-get 

upgrade i reiniciar el PC.  

Amb la comanda “ls”  s’ha de comprovar que el docker tingui, al seu disc dur, l’script 

Python, la BBDD d’inventari i la configuració final.  

 

 

Il·lustració 43. Docker. LS. 

 

L’script és l’arxiu amb extensió .py, la BBDD és el soho.txt i la configuració final és el 

soho1.txt.  

Respecte el soho.txt, ha de contenir 3 columnes, la primera és el hostname, la segona 

és la IP d’Overlay i la tercera la IP d’Underlay. És imprescindible que sigui en aquest ordre 

perquè l’script busca aquestes dades per columnes. Si no està així, caldrà modificar-ho.  

 

 

Il·lustració 44. Docker. cat soho.txt 

 



4.1.1.2 Validació Python 

 

Amb la comanda a la cli “python3 -V” podem veure la versió de Python que hi ha 

instal·lada al Docker. 

 

 

Il·lustració 45. Docker. Versió Python. 

 

Si obtenim una versió de Python 3.8 o superior, la validació és apte, doncs el codi està 

escrit per funcionar en aquesta versió. 

En cas de tenir una versió inferior, seria necessari upgradar fent servir la comanda “apt-

get install python3.8.3” 

També és necessari revisar les llibreries instal·lades i assegurar-se que està Netmiko 

disponible. Cal utilitzar la comanda “pip3 list | grep netmiko” 

 

 

Il·lustració 46. Docker. Llibreria Netmiko. 

 

Si no hi és, cal instal·lar-la usant la comanda “pip3 install netmiko”. 

 

4.1.1.3 Validació IP i targeta de Xarxa 

 

Amb la comanda “ifconfig“ podem veure la IP configurada al servidor, haurà de ser la IP 

200.200.200.2 /24 doncs és la que s’ha utilitzat com a LAN del CPD.  

 Il·lustració 47. Docker. Configuració targeta de Xarxa. 

 

 



Si fa servir una IP diferent, cal modificar el fitxer on es guarden els paràmetres de 

configuració de la targeta de xarxa amb la següent comanda “nano 

/etc/network/interfaces”  i assegurar-se que està la interface UP i el DHCP deshabilitat.  

Caldrà revisar el routing que coneix el Docker. Per realitzar-ho utilitzarem la comanda 

“route -n”. 

 

 

Il·lustració 48. Docker. Taula de rutes. 

 

Com a última validació IP del Docker, realitzarem un ping a la IP de loopback del HUB, la 

10.171.1.0. Si contesta, podem assegurar que el Docker té visibilitat de tot el que 

conegui el HUB. 

 

Il·lustració 49. Routing. Accesibilitat sense visilitat directa entre HUB i Docker. 

 



Com es pot veure a la captura, el Docker Linux pot fer ping al HUB sense tenir visibilitat 

directa. 

 

4.1.2 Configuració del router SOHO amb la template Mínima 

 

Es configura l’equip amb la template bàsica que requereix per poder sortir a la xarxa ISP. 

La template bàsica configura el hostname de l’equip, la sessió SSH (user i pass), la 

loopback d’Underlay i la configuració del punt a punt entre ISP i SOHO.  

La configuració es pot trobar al punt 6.3.1. 

 

4.1.3 Execució de la POC 

 

Un cop configurat l’equip SOHO amb la template mínima o bàsica, s’ha de revisar que el 

procés s’hagi realitzat correctament realitzant comprovant la template – ha d’acabar en 

.M –. Així doncs:  

 

 

Il·lustració 50. Show Run. Template Minima. 

 

A més, un ping a la IP de Loopback del SOHO o comprovant la IP de loopback a la taula 

de rutes del HUB.  

 

 

Il·lustració 51. Taula de Rutes del HUB. Underlay respecte SOHO. 



 

Il·lustració 52. Ping al SOHO des de Docker. 

 

Tanmateix, un cop configurat el SOHO amb la template mínima, la interface túnel 

configurada a l’extrem del HUB aixecarà ja que, a la taula de rutes, acaba d’instal·lar la 

IP de loopback del que, pel HUB, serà el destí.  

 

 

Il·lustració 53. Interface túnel UP al HUB. 

  

Un cop validada la configuració bàsica del SOHO, executem l’script des del Docker Linux 

que realitzarà el desplegament amb la configuració definitiva al SOHO.  

 

 

Il·lustració 54. Execució Script (1). 

 

L’Script s’executa i llegeix el fitxer soho.txt cercant les IP de loopback d’Overlay, que 

seran aquelles que comencen per 10.171 – per realitzar la POC només hi ha una – i 

realitza un ping des del Docker Linux. Com no està configurat, no contestarà a Ping:  

 

 

Il·lustració 55. Execució Script (2). 

 



Llavors, l’script, entrarà de nou a l’arxiu soho.txt i agafarà la IP d’Underlay que està 

associada a la IP d’Overlay, per aquest cas, la 10.43.215.80,  realitzarà un SSH i 

comprovarà la plantilla, si és .M o .C, ens mostrarà un missatge indicant que usa una 

plantilla minima, tot seguit, mostrarà un hostname de l’equip, SOHO1 en aquest cas, i 

recopilarà tota la informació que serà guardada en una llista que es guardarà com a 

paràmetre per altres funcions de l’script.  

 

 

Il·lustració 56. Execució Script (3) 

 

La següent funció de Python, recollirà la llista anterior i revisarà la seva BBDD cercant 

una configuració més actual, que tingui els paràmetres hostname i IP d’Underlay. Per 

detectar si és més actual, obrirà l’arxiu amb el nom del router, soho1.txt, i cercarà la 

plantilla, si detecta una .C indicarà que hi ha una configuració més nova.  

 

 

Il·lustració 57. Execució Script (4) 

 

Un cop detecta la nova configuració, l’script la compilarà i mostrarà per pantalla. Tot 

seguit, crearà la connexió SSH i enviarà la configuració comanda per comanda.  

 

 

L’Script s’encarrega de mostrar el procés de configuració, assegurant que tot el que es 

configura, es configura correctament. Es podrà veure la configuració completa al punt 

6.3.2 

Il·lustració 58. Execució Script (5) 



 

 

Il·lustració 59. Execució Script (6) 

 

Quan l’script acaba de configurar i envia un missatge expressant que ha configurat sense 

problemes i, abans d’enviar un missatge de finalització, valida la connexió del túnel 

realitzant un ping a la IP d’Overlay, el mateix que inicialment no ha contestat, perquè no 

estava configurat i que s’aprofita de disparador, per indicar que l’equip s’ha configurat 

correctament i és apte per entrar en producció.  

 

 

 

Il·lustració 60. Execució Script (7) 

 



El ping a la IP d’Overlay és la evidència més important del script perquè demostrar que 

el túnel GRE entre el SOHO i el HUB està UP.  

 

Per veure el detall de l’script, cal anar al punt 6.3 

5.Millores al TFG 
 

Es consideren diferents millores futures, algunes d’elles sobre la xarxa operador i altres 

sobre l’script, que podria tenir més funcionalitats. Tot seguit, es detallent algunes 

d’elles. 

 

5.1 Simplificació de la template mínima 
 

Com a possible millora del TFG, es considera que es podria simplificar la configuració de 

la template mínima fent, per exemple, configurar la interface com a IP DHCP o utilitzant 

un pool d’IP per realitzar el desplegament enlloc d’una IP per equip.  

 
 

5.2 GRE OVER IPSEC 

 

El túnel que hi ha entre el SOHO i el HUB és un túnel GRE. És a dir, que l’encapsulat que 

protegeix les dades és genéric. Una important millora que faria del túnel un transport 

més segur és afegint el xifrat IPSEC, que asseguraria confindenciabilitat a les dades. 

 

5.3 Redundància o Alta Disponibilitat 
 

Es proposa redundar el servidor Linux amb un altre servidor en estat passiu, preparat 

per entrar a Actiu quan el principal falli. Les comunicacions entre els dos servidors seria 

via HSRP o VRRP.  

 

5.4 Script amb més funcionalitats 
 
L’script podria implementar altres funcionalitats, com revisió I manteniment del 

hardware, detecció de lentitut/saturació…  

 



6. Conclusió 
 

Vaig triar com a TFG desenvolupar una infraestructura des de zero, creuant totes les 

noves tecnologies possibles i necessaries a dia d’avui. L’objectiu principal era apendre 

tot el possible respecte la feina que ha de desenvolupar un enginyer de 

telecomunicacions especialitzat en telemàtica en el món modern. Entre altres coses, 

volia sentir la necessitat d’aprendre i aplicar immediatament perquè la data d’entrega 

s’aproximava. 

 

La major part del temps, m’he trobat amb la necessitat de profunditzar en algunes de 

les tecnologies que pensava que dominava, com per exemple el OSPF. Altres moments, 

m’he trobat amb la necessitat de cercar informació respecte una tecnologia que sabia 

que existía però no havia usat fins ara. Fins hi tot, m’he trobat que, arrel de cerques 

relacionades amb el TFG, descubria noves tecnologies que desconexia i que de ben segur 

es començaran a implementar aviat.  

 

En alguns moments del TFG he perdut  el control de la infraestructura, he detectat 

diversos errors de disseny que he pogut anar corregint i he vist com el que estava 

meticulosament pensat, no acabava de funcionar.  

 

Definitivament, el TFG ha sigut l’assginatura on més he aprés i més he millorat com a 

enginyer. Ha sigut extremadament gratificant veure com l’script desplegava 

configuracions de forma autònoma. Veure com responía el disseny final  de la xarxa ISP 

a diferentes proves de conmutació. Veure com, de cop i volta, tot començava a 

funcionar.  

 

Crec que he aconseguit el que buscava, desenvolupar un projecte real, amb unes 

necessitats marcadesl i utilitzar-ho d’experiència pròpia.  

 

Vull destacar que, tot hi haver resolt decenes de centenars de petits, mijtans i grans 

dubtes, tanco el projecte amb més dubtes dels tenia al començar. Es fa forta la frase de 

UB40: The more I learn, the less i know o en català, com més aprenc menys sé. 
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8.1 ISP 

 

A cotninuació es mostren les configuracions aplicades al nodes de la xarxa ISP. 

8.1.1 EDGE_CPD 

Configuració del EDGE_CPD.  

Comentaris de la configuració en fons verd 

EDGE_CPD#show run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2453 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname EDGE_CPD 

 

boot-start-marker 

boot-end-marker 

! 

! 

no aaa new-model 

memory-size iomem 5 

no ip icmp rate-limit unreachable 

! 

!us del routing IP  

ip cef 

no ip domain lookup 

! 

! 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

! 

vtp file nvram:vlan.dat 

 

! 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

!Configuracio interface Loo Overlay 

interface Loopback1 

 ip address 10.171.100.0 255.255.255.255 

 ip ospf 1 area 0 



! 

!Configuracio de les interfaces OSPF 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.6 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

!Circuit de backup, te cost superior 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.22 255.255.255.252 

 ip ospf cost 100 

 ip ospf 1 area 0 

! 

!  

interface FastEthernet0/2 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.10 255.255.255.252 

 ip ospf cost 200 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! Interface P2P contra SOHO, arees diferents 

interface FastEthernet0/3 

 no switchport 

 ip address 192.168.8.253 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 20 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

! 

router ospf 1 

 router-id 10.171.100.0 

 log-adjacency-changes 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no cdp log mismatch duplex 

! 

control-plane 

! 

mgcp behavior g729-variants static-pt 



! 

 

banner exec ^C 

 

*************************************************************** 

This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW) 

It has been preconfigured with hard coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" from exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Warning: You are using an old IOS image for this router. 

Please update the IOS to enable the "macro" command! 

*************************************************************** 

 

^C 

! 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.1.2 EDGE_SEDE 

Separador de l’entorn ISP amb l’entorn SOHO. 

 

EDGE_SEDE#sh run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2442 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname EDGE_SEDE 

! 

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 

! 

! 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

! 

vtp file nvram:vlan.dat 

! 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

!Interface Loopback 

interface Loopback1 

 ip address 10.171.0.0 255.255.255.255 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! P2P amb SOHO 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 



 ip address 192.168.9.254 255.255.255.252 

 ip ospf network broadcast 

 ip ospf 1 area 10 

! 

! P2P per crear la malla 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.69 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/2 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.17 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! P2P per crear la malla 

interface FastEthernet0/3 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.13 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 router-id 10.171.0.0 

 log-adjacency-changes 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no cdp log mismatch duplex 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

mgcp behavior g729-variants static-pt 

! 

! 

banner exec ^C 

 



*************************************************************** 

This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW) 

It has been preconfigured with hard coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" from exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Warning: You are using an old IOS image for this router. 

Please update the IOS to enable the "macro" command! 

*************************************************************** 

 

^C 

! 

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 

 

 

8.1.3 ISP1 

Configuració del Router ISP1 

ISP1#sh run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2260 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname ISP1 

! 

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 

! 

! 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

! 

vtp file nvram:vlan.dat 

 

! 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

!Loopback dedicada a ISP 

interface Loopback1 

 ip address 10.171.0.1 255.255.255.255 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! P2P per crear la malla 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.5 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! P2P per crear la malla 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.70 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 router-id 10.171.0.1 

 log-adjacency-changes 

! 



no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no cdp log mismatch duplex 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

mgcp behavior g729-variants static-pt 

! 

banner exec ^C 

 

*************************************************************** 

This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW) 

It has been preconfigured with hard coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" from exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Warning: You are using an old IOS image for this router. 

Please update the IOS to enable the "macro" command! 

*************************************************************** 

 

^C 

! 

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 

 

 

 



8.1.4 ISP2 

Configuració del Router ISP2 

 

ISP2#SH RUN 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2261 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname ISP2 

! 

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 

! 

! 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

vtp file nvram:vlan.dat 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

!Loopback dedicada a ISP 

interface Loopback1 

 ip address 10.171.0.2 255.255.255.255 

 ip ospf 1 area 0 

! 

!P2P per crear la malla 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.21 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 



! 

! P2P per crear la malla 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.18 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 router-id 10.171.0.2 

 log-adjacency-changes 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no cdp log mismatch duplex 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

mgcp behavior g729-variants static-pt 

! 

! 

banner exec ^C 

 

*************************************************************** 

This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW) 

It has been preconfigured with hard coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" from exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Warning: You are using an old IOS image for this router. 

Please update the IOS to enable the "macro" command! 

*************************************************************** 

 

^C 

! 

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 

 

 

8.1.5 ISP3 

Configuració del Router ISP3 

 

ISP3#sh run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 2260 bytes 

! 

version 12.4 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

no service dhcp 

! 

hostname ISP3 

! 

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 

! 

! 

ip auth-proxy max-nodata-conns 3 

ip admission max-nodata-conns 3 

! 

! 



vtp file nvram:vlan.dat 

 

! 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

!Loopback dedicada a ISP 

interface Loopback1 

 ip address 10.171.0.3 255.255.255.255 

 ip ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/0 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

interface FastEthernet0/1 

 description *** Unused for Layer2 EtherSwitch *** 

 no switchport 

 ip address 10.10.10.14 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 0 

! 

! 

interface Vlan1 

 no ip address 

 shutdown 

! 

router ospf 1 

 router-id 10.171.0.3 

 log-adjacency-changes 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no cdp log mismatch duplex 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

! 

mgcp behavior g729-variants static-pt 

! 

! 

banner exec ^C 



 

*************************************************************** 

This is a normal Router with a SW module inside (NM-16ESW) 

It has been preconfigured with hard coded speed and duplex 

 

To create vlans use the command "vlan database" from exec mode 

After creating all desired vlans use "exit" to apply the config 

 

To view existing vlans use the command "show vlan-switch brief" 

 

Warning: You are using an old IOS image for this router. 

Please update the IOS to enable the "macro" command! 

*************************************************************** 

 

^C 

! 

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 

 

 

8.2 HUB 

Configuració del Router ISP1 

HUB#show run 

Building configuration... 

 

Current configuration : 3968 bytes 

! 

version 15.6 

service timestamps debug datetime msec 

service timestamps log datetime msec 

no service password-encryption 

! 

hostname HUB 

! 

boot-start-marker 

boot-end-marker 



! 

! 

! 

no aaa new-model 

ethernet lmi ce 

! 

! 

! 

no process cpu autoprofile hog 

mmi polling-interval 60 

no mmi auto-configure 

no mmi pvc 

mmi snmp-timeout 180 

! 

! 

no ip icmp rate-limit unreachable 

! 

! 

no ip domain lookup 

ip cef 

no ipv6 cef 

! 

multilink bundle-name authenticated 

! 

! 

redundancy 

! 

no cdp log mismatch duplex 

no cdp run 

! 

ip tcp synwait-time 5 

! 

! 

! Interface Loopback de HUB 

!Loopback dedicada a ISP 

interface Loopback1 

 ip address 10.171.1.0 255.255.255.255 

 ip ospf 1 area 20 

! 

!Interface tunel. Origen Loopback1 I desti Loopback SOHO 

interface Tunnel100 

 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0 

 tunnel source Loopback1 

 tunnel destination 10.43.215.80 

! 

! Interface contra EDGE_CPD 

interface GigabitEthernet0/0 

 ip address 192.168.8.254 255.255.255.252 

 ip ospf 1 area 20 



 duplex auto 

 speed auto 

 media-type rj45 

 no cdp enable 

! 

!P2P Contra CPD 

interface GigabitEthernet0/1 

 ip address 30.30.30.2 255.255.255.0 

 ip ospf network point-to-point 

 duplex auto 

 speed auto 

 media-type rj45 

 no cdp enable 

! 

!Amb el distribute-list permetim nomes la loopback. Deneguem tot el demes 

!configurem la prefix LIST OSPF-IN, associada a un route map  

router ospf 1 

 router-id 10.171.1.0 

 default-information originate always 

 distribute-list route-map OSPF-IN in 

! 

router bgp 100 

 bgp log-neighbor-changes 

 redistribute static 

 neighbor 1.1.1.2 remote-as 100 

 neighbor 1.1.1.2 next-hop-self 

! 

ip forward-protocol nd 

! 

! 

no ip http server 

no ip http secure-server 

! Ruta estatica que apunta a CPD 

ip route 20.20.20.0 255.255.255.0 30.30.30.1 

ip route 200.200.200.0 255.255.255.0 30.30.30.1 

! 

! 

ip prefix-list OSPF-IN seq 5 permit 10.43.215.80/32 

ip prefix-list OSPF-IN seq 10 deny 10.171.0.0/16 le 32 

! 

route-map OSPF-IN permit 5 

 match ip address prefix-list OSPF-IN 

! 

! 

! 

control-plane 

! 

banner exec ^C 



*************************************************************************

* 

* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS  

* 

* education. IOSv is provided as-

is and is not supported by Cisco's      * 

* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, 

* 

* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any       

* 

* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by     

* 

* Cisco in writing.                                                      

* 

*************************************************************************

*^C 

banner incoming ^C 

*************************************************************************

* 

* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS  

* 

* education. IOSv is provided as-

is and is not supported by Cisco's      * 

* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, 

* 

* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any       

* 

* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by     

* 

* Cisco in writing.                                                      

* 

*************************************************************************

*^C 

banner login ^C 

*************************************************************************
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! 

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 

 transport input none 

! 

no scheduler allocate 

! 

end 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 SOHO 

Configuracions SOHO 



8.3.1 Template Mínima 

 

 

 



8.3.2 Template Completa 

Prefix list blocant totes les IP que no ens interessen. 

 

 

 

 



8.4 Script Python 

import subprocess 

import time 

import os 

import platform 

from netmiko import ConnectHandler 

 

#ping de les loo xifrades 

def ping(): 

    ip_monit = [] 

    with open ('soho.txt') as file: 

        datos = file.readlines() 

        for line in datos: 

            datos_2 = line.strip().split('\n') 

            for line2 in datos_2: 

                lista = line2.split() 

                ip_monit.append(lista[1]) 

 

    print (ip_monit)                 

    ping_KO = [] 

    ping_OK = [] 

  

#Ping a les seus 

 

    for linia in ip_monit: 

        tipo = type(linia) 

        print (tipo) 

        ping = ['ping','-c','2', linia] 

        ping =  subprocess.call(ping) 

        if ping == 0: 

            print ("ping Ok") 

 

        else: 

            #En cas que falli, safegeix a la llista 

            ping_KO.append(linia) 

     

    return ping_KO 

             

 

#ssh als host amb la loo en clar dels host amb la loo xifrada KO 

def ssh(ping_KO): 

 

    #variable que sutilitza per ssh de monit 

    ip = [] 

     



    str_ping_KO = ''.join(ping_KO) 

    equip_minima = [] 

 

    with open ('soho.txt') as file: 

        datos = file.readlines() 

        for line in datos: 

            datos_2 = line.strip().split('\n') 

            str_datos_2 = ''.join(datos_2) #Convertim a str per poder bus

car dins de la llista 

            if str_ping_KO in str_datos_2: 

                lista = str_datos_2.split()#Convertim a llista 

                ip.append(lista[2]) 

            else:  

                print ("no entra") 

    print (ip) #llista IP de monit 

     

    for parametro in ip: 

        equipo = { 

            'device_type': 'cisco_ios', 

            'ip':parametro, 

            'username': 'marc', 

            'password': 'pass' 

        } 

 

        try: 

            print ("SSH al equip amb ip: "+parametro) 

            net_connect = ConnectHandler(**equipo) 

            print ("Dins de: "+parametro) 

         

  #Enviament de comandes 

            output = net_connect.send_command('sh run | i location') 

            hostname = net_connect.send_command('sh run | i hostname') 

            if '.C' in output:  

                print (output) 

                print ("plantilla completa") 

                equip_minima.append(parametro+" completa") 

            elif '.M' in output:  

                print (output) 

                print ("plantilla minima") 

                hostname = (hostname.split()[1]) 

                print (hostname) 

                equip_minima.append(parametro+" minima "+hostname) 

 

            else:  

                print ("no reconeguda") 

        except:  

            print ("Error generic en SSH") 



     

    print (equip_minima) 

 

    return equip_minima 

     

 

def fixing(equip_minima, ping_KO):  

 

    #equip_minima = extret de lequip amb la minima 

    #sortida es un ls de linux 

 

    salida = subprocess.run(['ls'],stdout=subprocess.PIPE)  

    salida = salida.stdout.decode('utf-8')  

    equip_minima = ''.join(equip_minima) 

    equip_minima = equip_minima.split() 

    ip_minima = equip_minima[0] 

    hostname_minima = equip_minima[2] 

    hostname_minima = hostname_minima.lower() 

    equip_minima = str(equip_minima) 

    if hostname_minima in salida: 

        try:   

            print ("Hi ha una configuracion mes nova per  "+hostname_mini

ma)  

            print ("Preparant la configuracio...") 

            config = hostname_minima+".txt" 

            print ("Preparada la configuracio: " +config) 

            print ("Llegint configuracio") 

            with open (config) as f:  

                lines = f.read().splitlines() 

            print ("Aquesta es la configuracio que aplicara: ")  

            print (lines) 

        except:  

            print ("Error aplicant la configuracio") 

 

    else: 

        print ("Else fixing") 

        return 

     

    equipo  = { 

        'device_type': 'cisco_ios', 

        'ip':ip_minima, 

        'username': 'marc', 

        'password': 'pass' 

    } 

 

    try:  

        print ("Creant la conexio") 

        conexion = ConnectHandler(**equipo) 



        print ("Enviant configuracio") 

        output = conexion.send_config_set(lines) 

        print (output) 

        print ("Configurat correctament") 

 

 

    except:  

        print ("Error planchando") 

 

    i = 0 

 

    print ("VALIDANT PROCES DAUTOMATITZACIO PER PING...") 

    #print (ping_KO) 

    str_ping_KO = ''.join(ping_KO) 

    ping = ['ping','-c','2', str_ping_KO] 

    f = False 

    while f == False:  

        ping =  subprocess.call(ping) 

        if ping == 0: 

            print ("Router amb IP " + str_ping_KO + " configurat correcta

ment") 

            print ("El router amb IP" + str_ping_KO + " pot entrar en PRO

DUCCIO") 

            f = True 

             

        else:  

            i = i+1 

            time.sleep(3) 

            pass 

 

    return 

 

ping_KO = ping()  

equipos = ssh(ping_KO) 

fixing(equipos, ping_KO) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


