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1.  DEFINICIÓ DEL PROJECTE 

1.1 Descripció del projecte 
 
La globalització i la internacionalització dels negocis ha fet que avui dia les organitzacions, en el nostre 
cas Hospitals, compten amb multitud de sucursals  geogràficament disperses. 
 
Per a la seva posada en marxa, aquestes oficines remotes necessiten connectar periòdicament amb el 
seu CPD (Centre de Dades Centralitzat) per poder accedir a les aplicacions i recursos tecnològics de 
l'organització. Això s'aconsegueix amb el desplegament de xarxes d'àrea extensa, conegudes com 
WAN per les seves sigles en anglès (Wide Area Network), la funció principal consisteix en la 
interconnexió de xarxes o equips terminals que es troben situats a grans distàncies entre si. 
 
Per això compten amb una tecnologia basada en MPLS (MultiProtocol Label Switching), nodes de 
commutació que duen a terme la interconnexió d'aquests elements i línies de transmissió de grans 
prestacions. 
 
Es pretén doncs, desenvolupar un projecte que afronti l'enorme repte de gestionar una xarxa complexa 
i extensa, amb una gran gamma de serveis i amb una creixent  demanda d'ample de banda, qualitat i 
garanties. 
 
La solució proposada tindrà en consideració les necessitats actuals i futures que es vagin incorporant a 
causa d'un major ús de les tecnologies de la informació i de les comunicacions, com a conseqüència 
del procés de transformació iniciat pel client en qüestió (centralització de servidors, bases de dades 
compartides, gestió d'imatges en  xarxa, millora de l'eficiència, etc.) 
 
1.2 Objectius del projecte 
 
L´ objectiu d’aquest projecte es la interconnexió de dades entre diferents Hospitals dins d’un area 
geogràfica extensa mitjançant una xarxa MPLS. 

 
Migrar la xarxa dels Hospitals de una operadora de telecomunicacions a un altra. 
 
Sobre les necessitats demandades per el client, donar una solució tècnica a nivell de circuïts, caudals i 
electrònica. 

 
Estudiar la xarxa actual del client a nivell LAN per tal de garantir una sèrie de qualitats de servei a la 
WAN que garanteixin el correcte funcionament de la xarxa a nivell de transport. 
 
Garantir per part de l´ operadora de telecomunicacions una sèrie de Acords de nivell de servei al client. 
 
Fer una valoració de viabilitat econòmica de tota la electrònica de xarxa, caudals i demés aspectes del 
projecte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.3 Planificació del projecte 
 

 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

2.  L' OPERADOR DE TELECOMUNICACIONS  

Per donar solució a les necessitats exposades, l'operador integrat de telecomunicacions es proposa 
utilitzar el seu servei d'interconnexió de xarxes locals sobre infraestructura IP basada en tecnologia 
MPLS. El servei permet la creació de xarxes privades virtuals sobre aquesta infraestructura 
mantenint les mateixes prestacions que si fos una xarxa privada, reduint costos i augmentant 
rendiment. 
 
Aquest servei és adequat per al client ja que li permet disposar en la seva xarxa d'una topologia de 
"tots amb tots". Les principals característiques són: 
 

� Ofereix connexió permanent per accessos sobre FO, línies Frame Relay i línies ADSL. 
� Permet la utilització d'adreçament IP públic o privat. 
� La connectivitat entre les diferents seus del client es realitzarà a través d'una VPN. 

 
2.1  Serveis de l´ Operador 

2.1.1  Servei MacroEthernet FO 

MacroEthernet FO és un servei de Xarxa Privada Virtual en què es fa routing del trànsit IP 
del client entre diferents seus. De forma addicional, la facilitat de "Transport Ethernet" del 
servei permet també el transport transparent de trames Ethernet entre diferents seus del 
mateix client de forma semblant a com si les diferents seus estiguessin connectades 
mitjançant una xarxa d'àrea local. 
 
MacroEthernet FO es recolza sobre la infraestructura que constitueix les xarxes Ethernet 
(MAN) com a mitjà d'accés a la xarxa IP / MPLS, la qual serveix d'infraestructura que permet 
tant la interconnexió dels emplaçaments d'un client en un mateix àrea provincial com la 
connexió amb la xarxa IP / MPLS que proporciona la comunicació entre dependències del 
client a nivell nacional. 
 
La cobertura del servei MacroEthernet FO és, per tant, nacional. No obstant això, caldrà 
distingir sempre entre dos àmbits ben diferenciats, per als quals el servei presenta diferents 
característiques: 
 

� Àmbit provincial, el servei dóna suport, principalment, a la infraestructura de la MAN 
 

� Àmbit nacional, a més de la MAN, s'utilitza la infraestructura IP / MPLS i tecnologia 
de MacroEthernet  FO i ADSL. 

 
2.1.1.1 Elements del servei 
 
A continuació s'enumeren cadascun dels elements constitutius del servei descrivint 
cadascun d'ells en major detall en apartats posteriors. Són els elements, tant físics com 
lògics, que rep el client en contractar el servei MacroEthernet FO. 
 

� CPE (Customer premises equipment) : Equip gestionat a domicili del client 
 

� Circuit d'accés a la MAN (10 Mbps,100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps) 
 

� Cabals 
 
En el servei MacroEthernet FO, hi ha definides 3 classes de serveis: Multimèdia, Or i 
Plata. Cadascun dels cabals dalt indicats, es compon realment de la suma dels cabals 
corresponents per a cada classe de servei. El client contracta en realitat un cabal 



 
 

determinat per a cada classe de servei. Els detalls sobre la implementació de les classes 
de servei estan explicats, en tota la seva extensió, en el capítol 4.Calidad de Servei. 
Implementació de QOS .. A continuació, es descriurà en detall cadascun dels cabals. 
 
Addicionalment s'ha definit el concepte Reserva de Cabal Plata, aquest concepte afegeix 
un nivell addicional de diferenciació del trànsit dins del trànsit Plata que es tradueix 
tècnicament en un Cabal Plata (part del cabal plata reservada) i un cabal Bronze (resta 
del trànsit Plata) . 

 
 

Cabal a nivell Metropolità 
 
Cabal que el client contracta per accedir a la MAN en oficines de client. Aquest cabal és 
necessari per cursar trànsit bé cap a altres seus de la MAN o cap a la xarxa MPLS.  
 
El Cabal Metro és un cabal Ethernet, és a dir, per al seu control, es té en compte no 
només el paquet IP sinó la trama Ethernet completa.  
 
Controla el trànsit injectat des del CPE cap a la MAN, i es fa per classe de servei. És una 
garantia de cabal per a cada classe de servei, encara que pot haver aprofitament dels 
cabals depenent del CPE utilitzat.  
 
Els valors d'aquests cabals estan tabulats i són d'1 ... 10, 10 ... 100, 100 ... 1000 Mbps i 
1 ... 10 Gbps, és a dir, en salts de 1M fins 10M, en salts de 10M fins 100M, en salts de 
100M fins 1G i en salts de 1G fins 10G. Aquests valors de cabal són per a cada classe 
de servei.  
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Figura 1.Cabal a nivell Nacional Agregat 

 
Es el Cabal que el client contracta a cada província, en la connexió amb la xarxa IP / 
MPLS, per controlar el trànsit cursat des de les oficines MacroEthernet FO d'aquesta 
província cap oficines MacroEthernet FO d'altres províncies o oficines del servei 
MacroEthernet FO ADSL de qualsevol província encara que estiguin a la mateixa 
província. 
 
Aquest cabal també és necessari per cursar trànsit des de les seus MacroEthernet FO 
amb Cabal Metro cap a altres seus MacroEthernet FO amb Cabals Exclusius, encara 
que estan en la mateixa MAN. 
 



 
 

El Cabal Nacional Afegit és un cabal IP, és a dir, per al seu control, es té en compte 
només la mida del paquet IP. 
 
El trànsit que queda confinat en una MAN no consumeix Cabal Nacional Agregat a 
excepció del trànsit cap a seus amb Cabals Exclusius. 
 
Els valors d'aquests cabals estan tabulats i són d'1 .10, 10, 100, 1000...Mbps, és a dir, 
en salts de 1M fins 10M, en salts de 10M fins 100M, en salts de 100M fins 1G i en salts 
de 1G fins 10G 
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Figura 2.Cabal a nivell Nacional Exclusiu 

 
 

Es un cabal garantit per accés. Aquest cabal és utilitzat per les comunicacions de la seu 
en qüestió cap seus MacroEthernet FO ubicades a la mateixa província o d´ altres 
províncies i  oficines amb el servei MacroEthernet FO ADSL a qualsevol província. 
 
Els cabals es contracten per classe de servei i amb els mateixos valors disponibles que 
per l'opció "afegida" (1 ... 10, 20 ... 100, 200 ... 1G, 1G ... 10G). A més, per a la classe 
Multimèdia, estan disponibles els valors 256 i 512K. 
 
El Cabal Nacional Exclusiu és incompatible amb la contractació del Cabal Metro. 

 
� Connexió entre Mans i xarxa IP / MPLS 

 
Aquestes connexions permeten la connectivitat entre seus de diferents mans i seus 
MacroEthernet FO ADSL. Són connexions compartides per múltiples clients. 

 
2.1.1.2  Qualitat de Servei 
 
Implementació de QoS (Quality of Service) 
 
El servei MacroEthernet FO ofereix la possibilitat de contractar tres classes de servei 
com es descriu en el següent apartat, que permetran al client fer un tractament 
diferenciat a les seves aplicacions dins del seu XPV. 
 
Pel que fa a la facilitat "Transport Ethernet", com ja s'ha indicat anteriorment tot el tràfic 
serà classificat dins de la Classe de Servei Plata i per tant competirà en l'accés amb la 
resta del trànsit a nivell nacional catalogat com a classe Plata. 

 



 
 

Cada classe de servei té associat uns SLAs i SLOs relatius a: 
 

� Retard màxim 
� Variabilitat del retard mitjà ("jitter") 
� Pèrdua de paquets 

 
Els tres grans blocs que poden arribar a intervenir en el servei MacroEthernet FO des del 
punt de vista de la qualitat de servei són els següents: 
 

� CPEs: Els CPEs classifiquen el trànsit procedent de la LAN del client, el prioritzen i 
gestionen l'ample de banda en la connexió amb la MAN, garantint el cabal per a totes 
les classes de servei. El client contractarà un Cabal d'Accés a la MAN que equival a 
la suma dels respectius cabals per classe de servei. Els CPEs marquen el trànsit que 
cursen cap a la MAN tant a nivell IP (DSCP) com a nivell Ethernet (CoS: bits 802.1p) 
perquè el trànsit rebi un tractament, extrem a extrem, d'acord amb la qualitat de 
servei contractada. 

 
� Xarxa MAN: Totes les VLANs definides en l'accés per al servei MacroEthernet FO s' 

agrupen en un únic conjunt de VLANs que comparteixen el mateix cabal (Cabal 
d'Accés a la MAN). En els casos del trànsit associat als cabals Metro, Nacional 
Exclusiu i CDG Exclusiu, com són cabals associats a l'accés a la MAN, el mapeig de 
les qualitats de servei que s'ha definit és el següent: 

 
o Multimèdia (qualitat "Extra" a la MAN) 
o Or (qualitat "Alta" a la MAN) 
o Plata (qualitat "Normal" a la MAN) 

 
� La MAN respecta el marcatge del CoS que rep dels CPEs (i també dels PES) i el 

tracta acord amb la qualitat a la qual pertanyi. Aquesta nova forma de procedir ha de 
quedar recollida en els sistemes que aprovisionen sobre la MAN. 

 
� Entrada en Xarxa IP / MPLS de trànsit nacional: El Parlament Europeu intervé quan 

el client contracta cabals dels següents tipus: 
 

o Nacional Afegit 
o Nacional Exclusiu 

 
� Un missatge important que es vol transmetre des de les àrees tècniques és no donar 

visibilitat del detall de la implementació de les classes de servei a la MAN als clients, 
per no condicionar la seva configuració als missatges comercials transmesos. En 
aquests moments s'implementen els mapatges anteriorment esmentats, però això pot 
canviar. L'important és que els acords de nivell de servei associat a cada classe de 
servei es compleixin independentment de com s'implementi en la infraestructura 
sobre la qual es suporta MacroEthernet FO. 

 
2.1.1.3  Classes de servei a MacroEthernet FO 

 
MacroEthernet FO defineix tres classes de servei contractables pel client: Plata, Or i 
Multimèdia, més una classe interna addicional per al trànsit de gestió dels CPEs, que és 
transparent per al client. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

Classe de Servei PLATA: 
 
Orientada al trànsit Intranet del client. 
Prioritat normal. 
El tractament que es fa del trànsit plata, en els CPEs, la MAN i pes, en funció del tipus 
de cabal contractat (Metro, Nacional)  
És la classe de servei que s'assigna per defecte. Quan un client no contracta qualitat de 
servei, tot el seu trànsit es cursa com Plata. 
 
Classe de Servei OR: 
 
Orientada al trànsit Intranet del client d'aplicacions crítiques. 
Prioritat normal. 
El tractament que es fa del trànsit or, en els CPEs, la MAN i pes, en funció del tipus de 
cabal contractat (Metro, Nacional ) 
Els SLAs associats a la pèrdua de paquets i retards són més exigents que els de la 
classe Plata. 
 
Classe de Servei MULTIMÈDIA: 
 
Orientada al trànsit molt sensible al retard i / o jitter  
Màxima Prioritat. 
Els SLAs associats a retards són més exigents que els de la resta de classes. A més 
porta associat un SLO de jitter. 
El tractament que es fa del trànsit multimèdia, en els CPEs, la MAN i pes, en funció del 
tipus de cabal contractat (Metro, Nacional Afegit, CDG Afegit, Nacional Exclusiu i CDG 
Exclusiu) es descriu en els següents apartats. 
El trànsit associat a VoIP es cursa amb aquesta classe de servei. 
 
Classe de Servei GESTIÓ: 
 
Associada al trànsit de gestió dels CPEs. No és una classe de servei contractable pel 
client. 
 
Cabal garantit en cada connexió d'accés a la MAN i en la connexió amb la xarxa IP / 
MPLS. 
 
Addicionalment es defineix la classe: 
 
Reserva de Cabal PLATA: 
 
Afegeix un nivell addicional de diferenciació del trànsit dins del trànsit Plata. 
Tècnicament es tracta de dividir la classe Plata en classes: 
Part de Cabal Plata Reservat: Classe Plata 
Resta del trànsit: Classe Bronze. 

 
2.1.1.4  Implementació de qualitat de servei en el CPE 

 
Els mecanismes que es configuren en els CPEs per oferir qualitats de servei 
diferenciades són els següents: 
 
� Classificació del trànsit que entra a CPE procedent de la LAN del client, permetent 

associar el mateix al perfil de qualitat de servei corresponent. 
 

� Marcat dels paquets segons els bits DSCP perquè la xarxa IP / MPLS executi el 
tractament oportú. 
 



 
 

� Marcat dels paquets segons els bits 802.1p perquè la xarxa MAN executi el 
tractament oportú. 

 
� Priorització i gestió de cues per garantir els cabals sol · licitats pel client. 
 
� Control agregat del cabal lliurat cap a la Xarxa de Banda Ampla d'acord amb el Cabal 

d'Accés a la MAN (Metro, Nacional Exclusiu, CDG Exclusiu, Nacional Exclusiu + 
CDG Exclusiu) contractat. 

 
Quan el client no sol · licita qualitat de servei, en el CPE es classifica i marca tot el trànsit 
procedent de la LAN del client, a excepció del trànsit de gestió, com dades pertanyents a 
qualitat Plata. El trànsit associat a la gestió es serveix per una cua diferent (en aquells 
CPEs en què es pugui manipular el marcat del trànsit generat pel propi CPE, s'ha de 
marcar el trànsit de gestió al valor adequat). 

 
2.1.1.5  Classificació del trànsit 

 
El CPE classifica tot el trànsit rebut des del punt d'accés al servei, és a dir, el tràfic 
entrant procedent de la LAN del client. 
 
Els paràmetres en base als quals es poden establir els criteris de classificació són els 
següents: 
 
Nivell 4 IP: es fa referència al port lògic, TCP o UDP, i, per tant, permet fer referència a 
les aplicacions que els utilitzen. 
 
Nivell 3 IP: adreces IP origen i / o destinació. 
Port físic. 
 
Aquesta classificació permet associar a cada paquet un perfil de qualitat de servei que 
es materialitza en un tractament diferenciat del trànsit. 

 
2.1.1.6  Marcat de trànsit 

 
El protocol IP disposa des de la seva concepció d'una facilitat que li permet fer que una 
aplicació o protocols de nivell superior com ha de manejar un paquet. Utilitza per a això 
un byte definit en la capçalera IP i anomenat Tos (Type of Service). 
 
El octet Tos en la capçalera d'un datagrama IP consta de tres camps: 
 

01234567

P r e c e d e n c e T o S M B Z

 
Figura 3. Camps del octet tos o byte DiffServ 

 
 
Els tres bits del camp "precedence" s'usen per indicar la prioritat del datagrama. 
 
Els quatre bits del camp "Tos" indiquen informació relativa al "throughput", "delay", 
"reliability" i "cost". 
 



 
 

El bit del camp "MBZ" (Must Be Zero) actualment no s'usa. 
 
Els sis bits més significatius del Tos se'ls denomina DSCP. Així doncs, els tres bits més 
significatius del DSCP coincideixen amb la precedència IP senyalitzada al byte TOS. 
 
MacroEthernet FO utilitza el marcat del DSCP i, per tant, de la precedència IP per 
diferenciar els paquets de les diferents classes de trànsit. 
 
Només es fa marcat del trànsit que injecta el client en sentit CPE cap a la Xarxa, és a dir, 
no es fa un remarcat del trànsit que rep el CPE de la Xarxa per lliurar-lo al client. 
 
Els CPEs marquen els sis bits DSCP, i, per tant, també el camp precedència IP. A més, 
es marquen els bits 802.1p perquè la MAN pugui fer un tractament diferenciat per classe 
de servei. 
 
Els valors de DSCP i precedència IP assignats a cada classe de servei, així com els 
valors del marcatge 802.1p es reflecteixen en la "Taula 2. Marcat del trànsit per classe 
de servei ". 
 
 

Classe de Servei DSCP Precedencia IP CoS (bits 802.1p) 

Plata 8 1 1 

Plata 9 1 1 

Oro 24 3 3 

Oro 25 3 3 

Multimedia 40 5 5 

Multimedia 41 5 5 

Gestión 56 7 7 

 
Taula 1. Marcat del trànsit per classe de servei 

 
En el cas d'alguns dels CPEs homologats per al servei, el trànsit generat per ells 
mateixos, com és l'associat a la gestió del propi CPE, no és possible marcar amb els 
valors requerits. Aquesta és la raó per la qual serà necessari que el Parlament Europeu 
marqui el trànsit associat a la gestió, a fi de poder dotar el trànsit de gestió de QoS al 
llarg backbone IP / MPLS. 

 
2.1.1.7 Tractament de coles y gestió del Cabal d´ accés a la MAN 

 
Al port de connexió del CPE amb la MAN s'utilitzen quatre cues, una per cada classe de 
servei. 
 
Per a la classe Multimèdia s'utilitza sempre una cua de prioritat estricta o de baixa 
latència. L'objectiu sempre és que el trànsit Multimèdia encoli el menys possible per 
reduir retards i jitter. 
 
La resta de cues es serveixen amb un algoritme de WFQ (o similar), en el qual totes les 
cues es van servint per torn, assignant diferents quantitats de temps a cadascuna d'elles 
(mitjançant assignació de pesos en l'algorisme). Aquest tipus d'algorisme permet garantir 
que, en cas de congestió, cap classe es queda sense servei (perquè es van servint totes 
per torn) i a més permeten fer un repartiment aproximat entre les cues del cabal total 
(perquè s'assignen diferents pesos a cada cua ). 
 



 
 

� Depenent del CPE utilitzat (no succeeix en tots), en cursar la classe Multimèdia 
per una cua de prioritat estricta, es corre el risc que el trànsit Multimèdia pugui 
reutilitzar el Cabal d'Accés a la MAN del tot. Per evitar-ho, en aquests CPEs es fa 
una limitació del Cabal Multimèdia, descartant l'excedent. 

 
� Així doncs, en cada connexió MacroEthernet FO, el client ha de definir un 

repartiment aproximat del Cabal d'Accés a la MAN entre les diferents classes de 
servei. S'ha de tenir en compte que: 

 
� El repartiment només té efecte en cas de congestió de l'accés (és a dir, quan 

s'intenti cursar trànsit per sobre del Cabal d'Accés a la MAN contractat). 
 

� En absència de congestió de l'accés qualsevol de les classes (excepte la 
Multimèdia) podria ocupar el total del cabal d'accés. 

 
� El repartiment que farà el CPE en cas de congestió serà sempre aproximat, mai 

exactament igual, al que el client hagi definit. 
 

� La suma dels cabals que el client defineixi per a cada classe en una connexió ha 
de ser igual al Cabal d'Accés a la MAN contractat. 

2.1.2  Servei MacroEthernet over ADSL 

El Servei MacroEthernet over ADSL es defineix com un servei de Xarxes Privades Virtuals, 
gestionat i definit sobre la xarxa IP del ISP i basat en la tecnologia MPLS. Aquesta 
tecnologia permet definir MacroEthernet over ADSL IP sobre una xarxa IP pública, amb les 
següents característiques: 
 

� El trànsit de cada VPN no es barreja amb la resta, és a dir, el trànsit pertanyent a una 
VPN va únicament dirigit a delegacions que pertanyen a aquesta VPN. 

 
� L'encaminament de cada VPN és independent i estanc respecte a les altres 

MacroEthernet over ADSL. És a dir, cada VPN pot tenir el seu propi esquema 
d'adreçament (generalment corresponent a adreces IP privades), a més pot coincidir 
amb l'adreçament d'altres MacroEthernet over ADSL. 

 
� Qualitats de servei. El servei disposa de diverses qualitats de servei que permeten al 

client donar un tractament diferenciat als seus diferents tipus de trànsit, i garantir 
amples de banda associats a cada qualitat configurada. El servei disposa de quatre 
qualitats de servei contractables pel Client: Multimèdia, Or, Plata i Bronze. 
Addicionalment, s'empra la qualitat de servei de Gestió per al trànsit destinat a 
monitoritzar i gestionar el CPE de MacroEthernet over ADSL. 

 
� Mecanismes de redundància. El servei disposa de diverses alternatives per 

proporcionar accés redundant a la xarxa MPLS i per tant a la MacroEthernet FO 
ADSL. 

 
� Privacitat i seguretat: les xarxes privades virtuals basades en MPLS ofereixen el 

mateix nivell de privacitat i seguretat que les equivalents a una VPN de nivell 2 
mitjançant la limitació de distribució de rutes d'una XPV a únicament aquells routers 
que són membres d'aquesta XPV. 

 
� Facilitat de provisió. A causa de la topologia totalment mallada de MacroEthernet FO 

ADSL proporcionada per la xarxa MPLS, es poden afegir llocs a les intranets sense 
més de donar d'alta la corresponent connexió. Quan es gestiona la xarxa d'aquesta 
manera, es possibilita l'agrupació de qualsevol lloc en múltiples xarxes privades 
virtuals, maximitzant la flexibilitat a l'hora de creació d'intranets i extranets. 



 
 

 
� Simplicitat en la Migració: les xarxes privades virtuals amb MPLS són úniques per al 

proveïdor de serveis perquè es poden construir sobre qualsevol arquitectura de 
xarxa, incloent IP, ATM, Frame Relay i xarxes híbrides. Del costat de l'usuari final, la 
migració es simplifica en el fet que no hi ha requeriments de suportar MPLS en els 
CPES ni tampoc cal cap modificació a la intranet del client. 

 
2.1.2.1 CPE´s Servei  MacroEthernet over ADSL  

 
El router ha de disposar d'interfícies per a accessos FR, ATM, ADSL o XDSI. També 
hauran de suportar l'encapsulació d' IP en FR estàndard de l'IETF, encapsulació LLC per 
al transport ATM o ADSL, segons correspongui. Així mateix hauran de disposar de 
mecanismes de QoS per poder implementar qualitats de servei tal com estan definides 
en el mateix. 
 
Les interfícies de LAN suportades en els CPEs del servei són les següents: 
 
 

� Ethernet. El servei MacroEthernet FO ADSL ofereix la interfície Ethernet 
CSMA/CD, amb velocitat de transmissió de 10 Mbps 

 
� Fast Ethernet. Interfície Fast Ethernet, amb velocitat de transmissió de 100 Mbps 

 
� Token Ring. El servei MacroEthernet FO ADSL ofereix la interfície anell de 

testimoni amb velocitats de transmissió variables de 4 o 16 Mbps, tant per cable 
apantallat com sense apantallar. 
 
 

2.1.2.2 Modalitats d'accés a la xarxa IP - MPLS i Cabal IP 
 

L'accés a la Xarxa IP- MPLS, que constitueix el nucli de la VPN del client, dependrà dels 
requeriments del client fonamentalment pel que fa a la necessitat de coexistència de 
diferents serveis en el mateix accés i al cabal IP que el client ha de contractar per 
suportar el trànsit a transmetre / enviar des de cadascuna de les seves dependències. 
 
Es contemplen dins el servei MacroEthernet over ADSL els següents mecanismes 
d'accés: 
 

� Accessos a través de la Xarxa Multiservei del ISP amb les característiques 
relatives al cabal definides per aquest servei, anomenat Cabal IP, que es 
tradueix, segons el tipus de transport a: 

 
o Transport Frame- Relay: En el cas de transport Frame-Relay és aplicable 

la fórmula: Cabal IP = CIR. És a dir, el CIR a establir per a un client 
d'aquest servei el dóna el Cabal IP que aquest contracti, i el EIR és igual 
a zero (excepte per als accessos ADSL). El Cabal IP té caràcter simètric, 
de manera que serà igual tant a entrada com en sortida. 

 
o Transport ATM: En el transport ATM el Cabal IP també té caràcter 

simètric. La classe de servei ATM definida per al servei MacroEthernet FO 
ADSL és VBR- NRT. Els valors de SCR i PCR vindran donats pel cabal IP 
que es contracti, contemplant l'overhead introduït per la capçalera ATM i 
AAL-5. 

 
� Accessos ADSL. La facilitat d'accés ADSL està basada en el servei regulat Giga 

ADSL que proporciona l’operador de Telecomunicacions. 
 



 
 

� L'accés es compon d'un bucle d'abonat mitjançant ADSL més un tram ATM fins a 
un punt d'interconnexió, on es concentren tots els accessos d'una determinada 
zona geogràfica. 

 
� Aquest punt d'interconnexió o PCC és rebut en un Passport de la Xarxa 

Multiservei, on els VCIs amb destinació el servei MacroEthernet FO ADSL (entre 
d'altres) s'encaminaran cap al PE Juniper ERX més proper per la Xarxa 
Multiservei ATM a través de VPS específics per al servei. Aquests accessos han 
de tenir característiques pròpies fixades per la definició del servei Giga ADSL 
com són, cabals asimètrics i parametrització SCR i PCR específica. 

 
� Accessos commutats XDSI. Mitjançant terminació de túnels L2TP a la xarxa. 

Aquests accessos es concentren en un element de xarxa i posteriorment es 
lliuren a la xarxa MPLS a través d'un accés ATM. 

 
2.2 Rounting dinàmic als serveis de MacroEthernet FO i MacroEthernet over ADSL 

 
A continuació detallem el routing dinàmic utilitzar als serveis de MacroEthernet FO i MacroEthernet 
over ADSL: 
 

� Per a MacroEthernet FO s´ utilitza Border Gateway Protocol (Veure Anexe BGP) 
 

� Per al servei MacroEthernet over ADSL s ´ Routing Information Protocol (Veure Anexe RIP) 
 
 
2.3  Acords a nivell de servei (ANS) 

 
Els acords de nivell de servei o Service Level Agreements, també conegut per les sigles ANS o 
SLA, són un contracte escrit entre l'operador de telecomunicacions i el client que defineix els termes 
de responsabilitat de l'operador cap al client i el tipus i extensió de la penalització, si n'hi ha, en cas 
que aquestes responsabilitats no siguin complertes. 
 
Els SLA garanteixen el correcte funcionament del servei ofert al client en base a uns paràmetres 
objectius, que mesuren diverses característiques del servei, tancats normalment en termes de 
màxims, mínims o altres operacions estadístiques com la mitjana. 
 
Per a cada ANS s'estableixen una sèrie de normes generals que regulen l'aplicació de les 
penalitzacions: 
 

� La verificació del compliment, o no, dels SLAs es realitzarà de forma periòdica. Aquesta 
verificació sol ser mes a mes, coincidint amb el període de quota mensual de servei. 
D'aquesta manera, les penalitzacions vinculades als incompliments s'executaran sobre 
aquesta quota mensual del mes afectat. 
 

� La suma de totes les penalitzacions aplicables a la quota mensual de cada oficina no pot 
superar un% del seu import,% Quota per Oficina. 
 

� La suma de totes les penalitzacions aplicables a la quota mensual total del client no pot 
superar un% de la mateixa,% Quota Total (<% Quota per Oficina). 
 

� Es defineix un termini de prescripció de penalitzacions per incompliment dels SLAs després 
del qual, la reclamació per part del client no tindrà efecte. 
 

� Els SLAs s'aplicaran únicament a aquelles seus o oficines de client que hagin estat en 
producció durant el mes complet, és a dir, no es comptabilitzaran aquells que s'hagin donat 
d'alta o de baixa durant el mateix. 
 



 
 

� Les penalitzacions únicament es produiran sobre conceptes facturats pel mateix servei. 
 
Paral·lelament al ANS, l'operador estableix uns objectius de nivell de servei o Service Level 
Objectives (SLOs), com una sèrie de paràmetres, amb els seus corresponents valors, que pretenen 
orientar el client sobre el valor típic del paràmetre mesurat en el servei, però sense portar associada 
penalització. 

2.3.1  Disponibilitat del servei per Hospital o Clínica  

 
Percentatge de temps durant el qual, la comunicació de l'oficina dins de la XPV del client 
està operativa, ja sigui a través del seu accés principal o el seu accés de suport, si en té 
contractat. 
 
La fórmula utilitzada per al càlcul és la següent: 
 
 

 
 
on: 
 

� TTotal: Temps total del període considerat, expressat en minuts / mes. 
 

� Tindisponibilitat: Nombre total de minuts de indisponibilitat en un mes 
 

� Per al càlcul de la disponibilitat, el temps total de reparació d'avaries, es calcula 
deduint: 
 

� Parades de rellotge: Només s'admeten les aturada de rellotge per alguna de les 
següents tres circumstàncies: 
 

o Per acord amb el client. 
 

o Sigui necessari accedir al domicili del client per procedir a la reparació i no es 
pugui accedir a les seves instal·lacions. 

 
� Es necessiti la concurrència o autorització del client per realitzar proves, excepte en 

aquelles incidències que hagin esdevingut incomunicació o tall franc del servei. 

2.3.2  Temps màxim de resolució d’incidències 

Es defineix el temps de resolució d'incomunicacions com l' interval de temps transcorregut 
des que els sistemes de gestió detecten la incidència o el client comunica a l´operadora la 
falta de connexió entre els seus centres, fins a la resolució del problema. 
 
Valor garantit  
 
L´ operadora garanteix que el percentil 95 dels temps de resolució d'avaries, dintre de 
l'horari d'atenció, serà menor de: 
 
 
 
 



 
 

TIPUS TEMPS DE RESOLUCIÓ  
Avaries crítiques  6 HORES /COBERTURA  7x24 
Avaries no crítiques 24 HORES /COBERTURA  7x24 

 
Taula 2. Valor garantit 

 
Queden expressament excloses d'aquest compromís les incomunicacions originades per 
l'acció negligent o dolosa de tercers sobre les infraestructures objecte de contracte.  
 
Càlcul 
 
El temps de indisponibilitat s'obtindrà a partir de les hores de comunicació i franqueig dels 
corresponents butlletins d'incidències. 
 
Sobre la llista completa d'incomunicacions associades a cada accés del GRUP 
HOSPITALARI  es realitzen les següents operacions: 
 

� Es calcula el 5% del nombre total d'incomunicacions del client, arrodonint a l'enter 
superior i obtenint el nombre d'incomunicacions que no es tindran en compte a 
l'efecte del càlcul. 
 

� Es descarten les incomunicacions de major durada, en un nombre igual a l' obtingut 
segons el punt anterior. 
 

� La resta de les incomunicacions compleixen o deixen de complir el SLA si la durada 
de l'avaria està per sota o no del valor garantit. 
 

� En el càlcul de la penalització, no es comptabilitzen els temps de indisponibilitat 
resultants de: 
 

� La manipulació indeguda per part del client dels equips del la Operadora de 
Telecomunicacions. 
 

� Corts del servei imputables a fallades en equipament i aplicacions del client. 
 

� Els motius de retenció d'un avís d'avaria per causa “del Client” o “causa d'Usuari” (no 
disponibles per a la realització de proves conjuntes, usuari absent, etc.) provocaran 
una aturada de rellotge a l'efecte del càlcul de no disponibilitat. 
 

� Les actuacions en el domicili del Client quan es realitzin amb cita concertada, 
donaran lloc a una aturada de rellotge fins a l'instant que es fixi la cita concertada, a 
l'efecte del càlcul de resolució d'avaries. La cita concertada és un compromís, 
establert de mutu acord amb el Client, en el qual es fixa la data i hora d'intervenció 
en el domicili del Client per a l'atenció d'un avís d'avaria. 
 

� En el cas que el personal de l’operadora no pugui accedir al lloc d'ubicació dels 
equips perquè no se li faciliti l'accés, se suspendrà el còmput del temps de resolució 
d'avaries. El còmput es reprendrà quan l'usuari autoritzat pel client franquegi l'accés 
a les esmentades ubicacions.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Penalització 
 
Quan, per a una determinada incomunicació, el temps de resolució superi el valor 
compromès, l´operadora concedirà al client un Bo de Servei per quantia equivalent a: 
 
 

TIPUS D’AVARIA  PENALITZACIÓ (% sobre la facturació mensual)  

Crítica 
5 % per cada 6 hores de retard respecte el temps 
màxim de resolució 

No crítica 
5% per cada 24 hores de retard respecte el temps 
màxim de resolució 

Avaria que no afecta el servei o 
resolta temporalment 

5% per cada setmana de retard respecte el temps 
màxim de resolució 

 
Taula 3. Penalitzacions 

 
*L'import màxim de les penalitzacions no podrà superar el 20 % de la quota mensual dels 
circuits afectats en concepte de bonificació.  
 
L'aplicació de la penalització es realitzarà en la factura del client una vegada tramitada la 
reclamació. 

 

3. SOLUCIÓ TÈCNICA 

3.1 Infraestructura de dades actual del Grup Hospitalari 
 

La xarxa WAN actual del client està composta per un node central i la resta de seus remotes 
connectats a ell (Topologia d'estrella). Per això, les comunicacions de dades es basen en la creació 
de VPN´s (Virtual Private Network) a través d'Internet. 
 
La connexió a Internet de cada seu es realitza utilitzant els serveis d'un proveïdor local d'Internet 
mitjançant una connexió de banda ampla. Els tipus de connexions utilitzats són: 

 
� A les seus remotes, ADSL (Asimmetric Digital Subscriber Line) per ser el més econòmic 

d'instal·lar, ja que permet utilitzar les línies existents entre la central local i l'abonat. 
 

� A la seu central, FO monomode amb un cabal simètric garantit de 4Mbps i un Cisco 2800 
com a equip d'accés. 

 
La tecnologia VPN aconsegueix crear una xarxa segura a través d'una xarxa pública com Internet. 
L'ús de MacroEthernet over ADSL ofereix alta seguretat i baixos costos, ja que utilitza Internet en 
lloc de fer trucades telefòniques de llarga distància per connectar-se de manera segura a la xarxa 
privada. 
 
Una VPN s'aconsegueix creant un túnel virtual per una xarxa pública pel que seran transmeses les 
dades i arxius dels clients de la xarxa privada virtual. 
 
A la seu central del client es troba el CPD (Centre de Procés de Dades) del grup Hospitalari, amb 
els seus servidors, on hi ha tota la informació de clients, comptes i serveis.  
 
Els servidors estan connectats a un gateway de VPN (Cisco 2800), és qui s'encarrega de 
encaminar i crear els diferents túnels VPN punt a punt a través de la xarxa pública contra 
cadascuna de les seus remotes (Diferents Hospitals). 
 
A les seus remotes tenen com  a solució, encaminadors Cisco de la sèrie 887,  aquest son 
terminadors de túnels VPN, els quals s’originen a la seu central on es troba el CPD. 



 
 

 
 

 
 

Figura 4. Esquema de Xarxa de comunicacions de dades amb túnels VPN 
 
 
3.2 Requeriments tècnics per part del client 

 
La renovació dels sistemes de comunicacions de dades actuals del client ve promoguda per: 
 

� Creixement econòmic del  Grup Hospitalari. 
 
� Augment gradual del nombre de Hospitals i llocs de treball. 

 
� Desig d'ampliar la implantació geogràfica. 

 
� Interès per unificar tots els serveis de comunicacions sota la gestió d'un únic operador. 

 
� Incorporació de noves aplicacions que requereixen un major ample de banda i la necessitat 

de diferenciar-se i controlar el flux de trànsit. Aplicacions com ara ERP (Oracle, SAP, etc.). 
 

Per tot això, a continuació es relacionen les infraestructures i serveis demandats: 
 

� Subministrament, instal·lació i manteniment dels accessos a la xarxa d'accés del client, que 
connecten els seus sistemes de dades de les diferents seus. 
 

� Els serveis de comunicacions de dades han d'incloure la possibilitat de transmissió de trànsit 
de veu, i altres tipus de trànsit prioritzat pels enllaços de dades. 

 
� Les tecnologies emprades han de permetre l' increment del cabal un cop el client vagi 

incorporant funcionalitats a tots els seus centres. 
 

� Els enllaços han de disposar d'enllaços de backup. 
 

Per als serveis de comunicacions de dades, el client demana que l'operador de solució als següents 
requeriments: 

 
 

� Accés central, ubicat al CPD l´ Hospital Central de Barcelona,amb accés de backup 
diversificat total, ubicat al mateix CPD 

 



 
 

� Cabals garantits entre 300Kbps i 100Mbps per les Clíniques i Hospitals 
 
� Backup complet (línia i equipament) en tots els centres 

 
La xarxa ha d'estar segmentada en: 

 
� Xarxa corporativa del client: Clíniques i Hospitals 

 
Per tal de seguir els següents fluxos de trànsit requerits: 

 
� Totes les seus han de tenir accés al CPD de la seu central. 
� La visibilitat entre Clíniques i Hospitals serà total. 

 
La xarxa ha de suportar: 

 
� Gestió de diferents tipus de trànsit (veu / dades), mitjançant implantació de QoS. 
� Mecanismes de priorització de trànsit. 
� Mecanismes de qualitat de servei. 

 
 

3.3 Solució Tècnica per a la xarxa de dades 
 
La solució tècnica prevista consisteix en el desplegament d'una xarxa privada virtual (XPV) a nivell 
nacional resultant de la configuració i posada en marxa de la següent infraestructura de 
comunicacions: 

 

� Xarxa Dades basada en el servei MacroEthernet FO i MacroEthernet over ADSL 
� Electrònica de Xarxa del fabricant Cisco Systems 

 
Per a la provisió de la solució de connectivitat de la xarxa de dades corporativa, s'ofereix el servei 
MacroEthernet over ADSL i MacroEthernet FO de l’ Operador (ISP). 
 
Aquesta solució permetrà al GRUP HOSPITALARI aprofitar els avantatges que ofereixen avui les 
comunicacions, permetent la interconnexió de totes les oficines disperses geogràficament, 
proporcionant serveis de comunicació ràpids, fiables i amb garantia de cabal entre les diferents 
delegacions que integren el servei 
 
Proposem una xarxa que: 
 
Ofereixi diversos tipus d'accessos, (ADSL i FO) per assegurar una cobertura total de les seus 
demandades i que per tant actuar com un element integrador i homogeneïtzador de serveis davant 
de la dispersió geogràfica, oferint les mateixes prestacions a totes les ubicacions . 
 

� La tecnologia utilitzada garanteix la convergència de la xarxa de veu i la de dades, tal com 
es demostra per les experiències que tenim a Clients de l'Administració i de les empreses, 
en els que actualment estem explotant amb gran èxit xarxes amb la mateixa tecnologia i 
amb la veu i les dades ja integrats. 
 

� Utilitzar una arquitectura que està a l'avantguarda pel que fa als nivells de seguretat, fiabilitat 
i escalabilitat aconseguits, tant en els accessos de les seus remotes com en els accessos de 
les seus centrals, ja que en el seu disseny s'ha contemplat una amplada de banda més que 
suficient. 

 
La seu central del GRUP HOSPITALARI a Barcelona accedirà a la xarxa mitjançant circuits d'accés 
MacroEthernet FO de 100Mbps de velocitat, utilitzant com a portador fibra òptica dedicada, 
configurant dos accessos de manera actiu - passiu  



 
 

 
Sobre aquesta connexió a implementar a les seus centrals s'implementarà un cabal de 20 Mbps 
Classe Plata per recollir el trànsit de les seus remotes i un cabal nacional de 40 Mbps Classe Plata 
a la xarxa IP MPLS per recollir el trànsit de les seus remotes no pertanyents a la MAN de 
Barcelona. 
 
Per les seus remotes, tenint en compte els requeriments expressats per el GRUP HOSPITALARI es 
proposen una sèrie d'escenaris que es descriuen en detall a continuació, indicant en una taula 
posterior l'escenari proposat per cada seu. 
 
El trànsit corporatiu viatjaria etiquetatge sota tecnologia MPLS (creant la XPV) a través de la xarxa, 
proporcionant confidencialitat a les comunicacions de client, sent aquest transparent a la 
encapsulació en IP que realitzi el client en els seus equips finals. 
A la figura següent es pot observar un esquema de la solució proposada. 
 

MAN ARAGON

MAN MADRID

MAN

MAN BARCELONA

ADSL

XARXA MPLS

PE

SW MAN

Seu tipus A

Cisco 1801

Cisco 1801

MAN MADRIDMAN MADRID
PE

SW MAN

Cisco 2801

PE

SW MAN

Seu Tipus B

Cisco 2801

Cisco 1801

Seu tipus C

Seu Central Hospitals (CPD)

Catalyst 3560

Catalyst 3560 Cisco 2801

 
Figura 5. Arquitectura  de xarxa Grup Hospitalari 

 

3.3.1 Solució a CPD Central 

La seu central del GRUP HOSPITALARI a Barcelona accedirà a la xarxa mitjançant circuits 
d'accés MacroEthernet FO de 100Mbps de velocitat, utilitzaran com a portador fibra òptica 
dedicada, configurant dos accessos en mode  actiu - passiu  
 
Sobre aquesta connexió a implementar en les seus centrals s'implementarà un cabal de 20 
Mbps Classe Plata per recollir el trànsit de les seus remotes i un cabal nacional de 40 Mbps 
Classe Plata a la xarxa IP MPLS per recollir el trànsit de les seus remotes no pertanyents a 
la MAN de Barcelona. 
 
En referència a la electrònica de xarxa s’implementarà amb  2 CPE´s Switch Cisco 
Catalalyst 3560 24T que utilitzaran routing dinàmic cap a la LAN (OSPF) i BGP cap a la 
WAN, totes les rutes que s’aprenguin per la LAN als CPE´s es redistribuiran per BGP cap a 
la WAN, d’aquesta manera es publicaran totes aquestes rutes a la VPN dels PE´s de la 
Xarxa MPLS i finalment totes les seus remotes rebran aquestes rutes de la Seu Central per 
tal d’accedir als seus servidors. 
 
En cas de caiguda per part del CPE principal,  com les rutes del CPE actiu s’anuncien amb 
mètrica 100 i las del passiu amb mètrica 200, les seus remotes només coneixeran a la xarxa 
MPLS la ruta amb mètrica 200 i accediran als servidors per aquesta. 



 
 

 
A  continuació detallem la xarxa al CPD: 
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Figura 6. CPD Barcelona 
 

 
3.3.1.1 Detall Equipament a CPD 
 
A continuació es detalla les característiques del CPE  utilitzat a la seus Central (CPD) 
 
Switch Cisco Catalyst 3560-24TS-E 
 
Els equips Catalyst 3560 del fabricant Cisco són equips de nivell 2 i 3 apropiats per la 
seva capacitat de commutació i suport de funcionalitats de nivell 3. 
 
Per defecte, els equips vénen amb una versió programari (versió "IP Services") amb 
suport de totes les funcionalitats requerides per als serveis oferts, pel que no es 
requereix adquirir cap llicència per utilitzar totes les seves funcionalitats. 
 
Aquest equip no disposa de NAT. 
 

 
 

Figura 7. CPE Catalyst 3560-24TS-E 

 
 
Especificacions Tècniques 
 

� Corrent màxima font d'alimentació: 0.8A a 240VAC 
� Tensió d'Alimentació: 100-240 VAC 
� Temperatura de funcionament: -32 ° to 104 ° F (0 °  to 45 ° C) 
� Dimensions (Alçada x Amplada x Fons): 4 x 44.5 x 30/01 cm 



 
 

� Ocupació en rack: 1RU 
� Pes (màxim): 3,9 Kg 
� Consum: 45W 
� Soroll: 42 dBa 

 
Característiques físiques 
 

� Dimensions: 4.5 x 44.5 x 37.8cm (1.75 x 17/05 x 14.88 in.) 
� Unitats de rack: 1 "U". 
� Pes: 5,9 kg. 

 
Configuració base 
 
La configuració base del switch Catalyst 3560-24TS-E amb l'especejament que 
s'adjunta a continuació (inclou xassís, memòria i el programari). Aquesta configuració 
disposa de 24 port 10/100 BaseT i possibilitat d'incloure 2 connexions Giga Ethernet 
SFP (ports sense equipar) 
 
 

CODI DESCRIPCIÓ QUANTITAT

24-10/100 and 2 SFP ports: 
Enhanced Image (IP Services) 1

Power Cord Europe. (CAB-ACE) 1
Latiguillo UTP clase 5, RJ45- RJ45 

recto de 10 metros 1

Cisco 3560-24-TS-E

WS-C3560-24TS-E

 
 

Taula 4. Configuració base Cisco Catalyst 3560 

 
Mòduls SFP 
 
Per escenaris amb accessos Gigabit Ethernet, cal equipar els ports SFP amb els 
mòduls. 
 

� Interfície òptic tipus SX: s'utilitzarà en connexions locals amb equips de client 
mitjançant fibra multimode. 

 
CÓDI DESCRIPCIÓ QUANTITAT

1000BASE-SX, LC Connector y SX 
Transceiver 1

Latiguillo una fibra multimodo 10 m. 
LC/PC – SC/PC 2

Cisco SFP

GLC-SX-MM=  

 
 

Taula 5. Interfície òptic tipus SX 
 
Interfície òptic LX: Aquest és el GBIC a utilitzar per les connexions Giga Ethernet a la 
MAN / WAN. Són connexions de fibra monomode 
 

CÓDI DESCRIPCIÓ QUANTITAT

GE SFP,LC connector LX/LH 
transceiver 1

Latiguillo una fibra monomodo 10 
m. LC/PC – SC/APC 2

GLC-LH-SM=

Cisco SFP-LX

 
 

Taula 6.Interfície òptic tipus LX 

 
Interfície elèctric GE RJ45: per connexions amb la LAN del client quan aquest 
requereixi un accés Giga Ethernet de coure. 
 
 



 
 

CÓDI DESCRIPCIÓ QUANTITAT

GLC-T= 1000BASE-T SFP 1

Cisco SFP-T

 
 

Taula 7. Interfície elèctric GE RJ45 

 
3.3.1.2 Configuracions  CPE Cisco Catalyst 3560 al CPD de Barcelona 

 
CPE en mode actiu  
 
version 12.2 
service nagle 
no service pad 
! 
hostname <NOM CPE> 
! 
ip routing 
no ip domain-lookup 
! 
mls qos queue-set output 2 buffers 25 50 5 20 
mls qos 
! 
spanning-tree mode pvst 
spanning-tree extend system-id 
! 
vlan internal allocation policy ascending 
! 
vlan 20 
 name DADES 
! 
class-map match-all Classe_Gestio 
  match ip precedence 7  
class-map match-all Clase_Plata 
  match access-group 115 
class-map match-all Classe_Gestio_i 
  match access-group 113 
! 
    policy-map QoS_In 
  class ClasSe_Gestio_i 
   set ip dscp cs7 
  class Clase_Plata 
   set ip dscp cs1 
! 
interface Loopback10 
 ip address <IP GESTIO DEL CPE> 255.255.255.255 
 no ip proxy-arp 
! 
interface FastEthernet0/1 
 switchport access vlan 20 
 switchport mode access 
 service-policy input QoS_In 
! 
interface FastEthernet0/2 
 switchport access vlan 22 
 switchport mode access 
 service-policy input QoS_In 
! 
interface FastEthernet0/24 
 description Conexio amb la WAN PE 
 switchport trunk encapsulation dot1q 
 switchport trunk allowed vlan 3570 
 switchport mode trunk 



 
 

 switchport protected 
 speed 100 
 duplex full 
 srr-queue bandwidth share 1 67 1 1 
 srr-queue bandwidth limit 37 
 queue-set 2 
 priority-queue out  
 mls qos trust dscp 
! 
interface Vlan20 
 ip address <IP XARXA LAN CPE> <MASCARA> 
 no ip redirects 
 no ip proxy-arp 
! 
router ospf 1 
 router-id <IP GESTIO DEL CPE> 
 log-adjacency-changes 
 redistribute bgp 65000 metric 22 subnets route-map BGP2OSPF 
 network <Xarxa LAN DADES> <Wildcard> area 0 
 network <Xarxa LAN SERVIDORS> <Wildcard> area 0 
 distance 205 
!          
router bgp 65000 
 no synchronization 
 bgp router-id <IP GESTIO DEL CPE> 
 bgp log-neighbor-changes 
 network <XARXA LAN DADES> <MASCARA> 
 network <XARXA LAN SERVIDORS> <MASCARA> 
 network <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
 redistribute ospf 1 metric 3 match internal external 1 external 2 nssa-external 1 nssa-
external 2 route-map OSPF2BGP 
 neighbor PE peer-group 
 neighbor PE remote-as 3352 
 no neighbor PE transport path-mtu-discovery 
 neighbor PE timers 10 30 
 neighbor PE route-map BGPOUT out 
 neighbor <IP WAN PE ACTIU> peer-group PE 
 neighbor <IP WAN PE PASIU> peer-group PE 
 no auto-summary 
! 
ip classless 
ip route <IP XARXA DE GESTIO ISP> <MASCARA> <IP WAN PE ACTIU> 225 
no ip http server 
! 
ip prefix-list XARXESLAN seq 5 permit <XARXA LAN DADES> <MASCARA> 
ip prefix-list XARXESLAN seq 15 permit <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
! 
logging source-interface Loopback10 
! 
access-list 115 permit ip any any 
route-map BGPOUT permit 10 
 match ip address prefix-list XARXESLAN 
 set metric 100 
! 
route-map BGPOUT deny 20 
! 
route-map LOCAL permit 10 
 match ip address 115 114 
 set ip precedence network 
! 
route-map BGPIN permit 10 
 match ip address prefix-list XARXESLAN 
 set metric 300 



 
 

! 
route-map BGPIN permit 20 
! 
route-map BGP2OSPF deny 20 
! 
route-map OSPF2BGP permit 10 
 set local-preference 50 
 set weight 0 
! 
control-plane 
! 
end 

 
CPE en mode passiu 
 
La configuració a aplicar es la mateixa que a l’apartat anterior, menys la part del 
rounting cap a la WAN en la que s’anuncia les xarxes amb mètrica 200 
 
route-map BGPOUT permit 10 
 match ip address prefix-list XARXESLAN 
 set metric 200 

3.3.2 Solució Seus Tipus A 

Les seus del tipus A del GRUP HOSPITALARI accediran a la xarxa mitjançant dos circuïts 
d'accés MacroEthernet FO de 10Mbps de velocitat i utilitzaran com a portador fibra òptica 
dedicada, configurant dos accessos en mode actiu - passiu  
 
Sobre aquesta connexió a implementar a les seus de Tipus A s'implementarà un cabal de 
1,2,3 i 6 Mbps Classe Plata a nivell Nacional a la Xarxa MPLS y 100 Mbps a nivell 
Metropolità (MAN). 
 
En referència a la electrònica de xarxa s’implementarà amb  2 CPE´s Cisco 2801, utilitzaran 
routing BGP cap a la WAN, d’aquesta manera es publicaran totes aquestes rutes a la VPN 
dels PE´s de la Xarxa MPLS i es tindrà visibilitat a nivell de routing a totes les seus del Grup 
Hospitalari  
 
En cas de caiguda per part del CPE principal,  com les rutes del CPE actiu s’anuncien amb 
mètrica 100 i las del passiu amb mètrica 200, les seus remotes només coneixeran a la xarxa 
MPLS la ruta amb mètrica 200 i accediran als servidors per aquesta. 
 
D’altra banda com a mesura mes de protecció en cas de caiguda es configurarà el protocol 
HSRP, a l’ accés actiu amb prioritat 105 y al passiu amb 100, d’aquesta manera mentre no 
caigui la WAN de l accés principal  sempre tindrà la prioritat, si cau l’accés actiu la prioritat la 
passarà a tindre l’accés passiu. 
 
 
 
A  continuació detallem l´ esquema de les seus tipus A: 
 
 



 
 

MPLS

HSRP

VLAN 20 DADES

BGPPE
PE

CISCO 2801
ACTIU

CISCO 2801
PASSIU

FO 10Mbps FO 10Mbps

 
 

Figura 8.Seus tipus A 
 
 

3.3.2.1  Detall Equipament seus tipus A 
 
A continuació es detalla les característiques del CPE´ s  utilitzats a les seus de tipus 
A y B per al servei MacroEthernet FO 
 
Cisco 2801 
 
Disposa dels següents elements: 
 
2 ports Ethernet 10/100 (10BaseT/100BaseTX) 
4 slots externs lliures que admet: 
 

� 2 mòduls HWIC, WIC, VIC 
� 1 admet mòduls WIC, VIC o VWIC 
� 1 admet mòduls VIC o VWIC 
� 2 slots interns AIM (Advanced Interface Module)  
� Encriptació maquinari integrada 
� 1 port de consola  
� 1 port asíncron auxiliar 
� 1 port USB 

 

 

 
 

Figura 9. CPE Cisco 2801 

 
Especificacions Tècniques 
 

� Corrent màxima font d'alimentació: 1 A (230 VAC) 
� Tensió d'Alimentació: 100-240 VAC 
� Temperatura de funcionament: 32 ° to 104 ° F (0 ° to 40 ° C) 
� Dimensions (Alçada x Amplada x Fons): 4,37 x 44,5 x 41,9 cm 
� Ocupació en rack: 1RU 
� Pes (màxim): 6,4 Kg 
� Consum sense suport IP phones: 150W 



 
 

� Consum amb suport IP phone: 150W 
� Soroll 39 dBA per funcionament normal i 53,5 dBA, amb ventilador a màxima 

velocitat 
 
Configuracions base 
 
La configuració base de l'equip 2801 es forma amb l'especejament que s'adjunta a 
continuació (inclou xassís, 2 ports Ethernet, 128MB memòria DRAM, 64MB memòria 
FLASH i un cable Ethernet pla i un altre creuat). 
 

CÓDI DESCRIPCIÓ QUANTITAT

2801 Router/ AC PWR, 2FE, 4slots 
(2HWICs), 2 AIMS, 64F, 128DRAM 

w/ Cisco IOS IP Base Software

1

Power Cord Europe (CAB_ACE) 1

Cisco 2801

CISCO2801

 
 

Taula 8.Configuració base CPE Cisco 2801 
 
Paquets de Software 
 

CÓDI DESCRIPCIÓ CANTITAT

S280IPBK9-12418 Cisco 2801 Series IOS IP Base 1

S280IPVK9-12418 Cisco 2801 Series IOS IP Voice 1

S280EBK9-12418 Cisco 2801 Series IOS Enterprise Base 1

S280ASK9-12418 Cisco 2801 Series IOS Advance Security 1

S280AESK9-12418
Cisco 2801 Series IOS Advance Enterprise 
Services 1

S280SPSK9-12418 Cisco 2801 Series IOS SP Services 1

S280AISK9-12418
Cisco 2801 Series IOS Advance IP 
Services 1

S280ESK9-12418 Cisco 2801 Series IOS Enterprise Services 1

S280IPBK9-12415T Cisco 2801 IOS IP BASE 1

S280IPVK9-12415T Cisco 2801 Series IOS IP Voice 1

S280EBK9-12415T Cisco 2801 Series IOS Enterprise Base 1

S280ASK9-12415T Cisco 2801 Series IOS Advance Security 1

S280AESK9-12415T
Cisco 2801 Series IOS Advance Enterprise 
Services 1

S280SPSK9-12415T Cisco 2801 Series IOS SP Services 1

S280AISK9-12415T
Cisco 2801 Series IOS Advance IP 
Services 1

S280ESK9-12415T Cisco 2801 Series IOS Enterprise Services 1

Cisco 2801. IOS ADVANCED ENTERPRISE SERVICES – 12.4 (15)T8

Cisco 2801. IOS SP SERVICES – 12.4(15)T8

Cisco 2801. IOS ADVANCED IP SERVICES – 12.4(15)T8

Cisco 2801. IOS ENTERPRISE SERVICES – 12.4(15)T8

Cisco 2801. IOS ENTERPRISE SERVICES – 12.4

IOS 12.4T

Cisco 2801. IOS IP BASE – 12.4(15)T8

Cisco 2801. IOS IP VOICE – 12.4(15)T8

Cisco 2801. IOS ENTERPRISE BASE – 12.4(15)T8

Cisco 2801. IOS ADVANCED SECURITY – 12.4(15)T8

Cisco 2801. IOS IP VOICE – 12.4

Cisco 2801. IOS ENTERPRISE BASE – 12.4

Cisco 2801. IOS ADVANCED SECURITY – 12.4

Cisco 2801. IOS ADVANCED ENTERPRISE SERVICES – 12.4

Cisco 2801. IOS SP SERVICES – 12.4

Cisco 2801. IOS ADVANCED IP SERVICES – 12.4

IOS 12.4

Cisco 2801. IOS IP BASE – 12.4

 
 

Taula 9.Paquets Software CPE Cisco 2801 
 
 
A continuació es llisten les funcionalitats disponibles per a cada paquet programari: 
 



 
 

FUNCIONALITAT IOS SOFTWARE FEATURE

RIPv2

HSRP

Priority Queuing

Custom Queuing

CBWFQ

LLQ

Frame Relay Switching

FRTS

EIGRP

XOT

CEF

Soporte IEEE 802.1Q

QoS (Modular CLI)

Backup de acceso (RiR)

Acceso ADSL

FR Canal B / FR Canal 2B

DLSW

IPX

BGP

BGP Multipath

Voz sobre IP IP VOICE 

CBAC (Firewall)
ADVANCED IP 

SERVICES

12.4.23

IP BASE 

ENTERPRISE BASE

SP SERVICES

 
 

Taula 10.Funcionalitats disponibles per paquet de programari CPE Cisco 2801 

 
NOTA: En cas d'usar alguna de les targetes que requ ereixen 12.4 (15) T8 els paquets software són 

 
FUNCIONALITAT IOS SOFTWARE FEATURE

RIPv2

HSRP

Priority Queuing

Custom Queuing

CBWFQ

LLQ

Frame Relay Switching

FRTS

EIGRP

XOT

CEF

Soporte IEEE 802.1Q

QoS (Modular CLI)

Backup de acceso (RiR)

Acceso ADSL

FR Canal B / FR Canal 2B

BGP

BGP Multipath

DLSW

IPX

Cifrado IPSec  

TED

GET VPN

ENX

CBAC (Firewall)

Voz sobre IP IP VOICE

12.4(15)T8

IP BASE

ENTERPRISE BASE

ADVANCED SECURITY

 
 

Taula 11.Requeriments  paquets de software 12.4 (15) T8 

 

 

 



 
 

3.3.2.2 Configuracions  CPE Cisco 2801 a les seus tipus A 
 

CPE en mode Actiu 
 
version 12.4 
service nagle 
no service pad 
! 
hostname hostname <NOM CPE> 
! 
ip ftp source-interface Loopback10 
ip tftp source-interface Loopback10 
! 
class-map match-all Todo 
 match any  
class-map match-all Clase_Gestion 
 match ip precedence 7  
class-map match-all Clase_Plata_i 
 match access-group 112 
class-map match-all Clase_Plata_o 
 match ip precedence 1  
! 
! 
policy-map QoS_In 
class Clase_Plata_i 
  set ip dscp cs1 
 class class-default 
  set ip dscp cs1 
policy-map QoS_Out 
 class Clase_Plata_o 
  bandwidth 984 
  set cos 1 
 class Clase_Gestio 
  bandwidth 16 
  set cos 7 
 class class-default 
  set ip precedence 7 
  set cos 7 
policy-map shaping 
 class Todo 
  shape average 10000000 
  service-policy QoS_Out 
! 
interface Loopback10 
 ip address <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
 no ip proxy-arp 
! 
interface FastEthernet0/0 
 description ACCES A LA LAN 
 no ip address 
 ip directed-broadcast 
 speed 100 
 full-duplex 
 service-policy input QoS_In 
! 
interface FastEthernet0/0.1 
 description XARXA LAN CLIENT 
 encapsulation dot1Q 1 native 
 ip address IP XARXA LAN CPE> <MASCARA> 
 no ip redirects 
 no ip proxy-arp 
 no cdp enable 
 standby 1 ip <IP VIRTUAL HSRP> 



 
 

 standby 1 priority 105 
 standby 1 preempt 
 standby 1 authentication Backup 
 standby 1 track FastEthernet0/1.2928 
 service-policy input QoS_In 
! 
interface FastEthernet0/1 
 description CONEXIO AMB LA WAN DEL PE 
 no ip address 
 speed 10 
 full-duplex 
 fair-queue 
! 
interface FastEthernet0/1.2928 
 encapsulation dot1Q 2928 
 ip address <IP WAN> <MASCARA> 
 no ip redirects 
 no ip proxy-arp 
! 
router bgp 65000 
 no synchronization 
 bgp router-id IP GESTIO DEL CPE> 
 bgp log-neighbor-changes 
 network <XARXA LAN DADES> <MASCARA> 
 network <XARXA LAN SERVIDORS> <MASCARA> 
 network <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
 neighbor PE peer-group 
 neighbor PE remote-as 1500 
 no neighbor PE transport path-mtu-discovery 
 neighbor PE timers 10 30 
 neighbor PE route-map BGPOUT out 
 neighbor <IP WAN PE ACTIU> peer-group PE 
 neighbor <IP WAN PE PASIU> peer-group PE 
 no auto-summary 
! 
ip classless 
ip route <IP XARXA DE GESTIO ISP> <MASCARA> <IP WAN PE ACTIU> 225 
no ip http server 
! 
ip prefix-list XARXESLAN seq 5 permit <XARXA LAN DADES> <MASCARA> 
ip prefix-list XARXESLAN seq 10 permit <XARXA LAN SERVIDORS> <MASCARA> 
ip prefix-list XARXESLAN seq 15 permit <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
! 
logging source-interface Loopback10 
! 
access-list 113 permit ip any <IP XARXA DE GESTIÓ ISP> <Wildcard> 
access-list 115 permit ip any any 
route-map BGPOUT permit 10 
 match ip address prefix-list XARXESLAN 
 set metric 100 
! 

 
CPE en mode Passiu 
 
La configuració a aplicar es la mateixa que a l’apartat anterior, menys la part del 
rounting cap a la WAN en la que s’anuncia les xarxes amb mètrica 200 i es dona 
prioritat 100 (per defecte) a la configuració de l´HSRP 
 
interface FastEthernet0/0.1 
 description XARXA LAN CLIENT 
 encapsulation dot1Q 1 native 
 ip address IP XARXA LAN CPE> <MASCARA> 
 no ip redirects 



 
 

 no ip proxy-arp 
 no cdp enable 
 standby 1 ip <IP VIRTUAL HSRP> 
 standby 1 preempt 
 standby 1 authentication Backup 
 standby 1 track FastEthernet0/1.2928 
 service-policy input QoS_In 
! 
route-map BGPOUT permit 10 
 match ip address prefix-list XARXESLAN 
 set metric 200 

3.3.3 Solució per Seus Tipus B 

Les seus del tipus B del GRUP HOSPITALARI accediran a la xarxa mitjançant un circuït 
d'accés MacroEthernet FO de 10Mbps de velocitat i un circuït d’accés MacroEthernet over 
ADSL de 10Mbps/1Mbps , es configuraran els dos accessos de manera actiu - passiu  
 
Amb referència a  la connexió en mode actiu de tipus MacroEthernet FO  a implementar, a 
les seus de Tipus B, s'implementarà un cabal de 1,2,3 i 6 Mbps Classe Plata a nivell 
Nacional a la Xarxa MPLS y 100 Mbps a nivell Metropolità (MAN) i a les seus amb accés en 
mode passiu es permetrà tot el tràfic marcat com a Cabal Plata. 
 
En referència a la electrònica de xarxa s’implementarà amb  2 CPE´s un Cisco 2801 i un 
Cisco 1801, utilitzaran routing BGP cap a la WAN, d’aquesta manera es publicaran totes 
aquestes rutes a la VPN dels PE´s de la Xarxa MPLS i es tindrà visibilitat a nivell de routing 
a totes les seus del Grup Hospitalari  
 
En cas de caiguda per part del CPE principal,  com les rutes del CPE actiu s’anuncien amb 
mètrica 100 i las del passiu amb mètrica 200, les seus remotes només coneixeran a la xarxa 
MPLS la ruta amb mètrica 200 i accediran als servidors per aquesta. 
 
D’altra banda com a mesura mes de protecció en cas de caiguda es configurarà el protocol 
HSRP, a l’accés actiu amb prioritat 105 y al passiu amb 100, d’aquesta manera mentre no 
caigui la WAN de l accés principal  sempre tindrà la prioritat, si cau l’accés actiu la prioritat la 
passarà a tindre l’accés passiu. 
 
A  continuació detallem l´ esquema de les seus tipus B: 
 
 

MPLS

HSRP

VLAN 20 DADES

BGPPE
PE

CISCO 2801
ACTIU

CISCO 1801
PASSIU

FO 10Mbps
ADSL 

10Mb/1Mb

 
 

Figura 10.Seus tipus B 



 
 

 
3.3.3.1 Detall Equipament seus tipus B 
 
A continuació es detalla les característiques del CPE  utilitzat a les seus de tipus B  
per al servei MacroEthernet over ADSL (ADSL). 
 
Cisco 1801 
 
Disposa dels següents elements: 

 
� 1 port Fast Ethernet 10/100Base-T 
� 1 switch de 8 ports Fast Ethernet 10/100Base-T 
� 1 port ADSL / POTS 
� 1 port XDSI 
� 1 port de consola. 
� 1 port asíncron auxiliar 
� 1 mòdul intern per PoE (només s'activa connecta’n un mòdul extern addicional 

que es compra en cas de requerir PoE) 
� Encriptació maquinari integrada per IPSec: DES, 3DES i AES (128, 192 i 256 

bits). El mòdul de xifrat només està disponible a partir de la IOS Advanced IP 
Services 

 
 

Figura 11. CPE Cisco 1801 

 
Especificacions Tècniques 
 
Font d'alimentació interna: 
 

� Corrent màxima font d'alimentació: 1 A (230 VAC) 
� Tensió d'alimentació: 100-240 VAC 
� Temperatura de funcionament: 32 ° to 104 ° F (0 ° to 40 ° C) 
� Dimensions (Alçada x Amplada x Fons): 4,75 x 34,3 x 27,4 cm 
� Ocupació en rack: 1 U 
� Pes (màxim): 2,8 Kg 

 
Consum: 
  

� Equip sense PoE: 50W 
� Equip amb PoE: 80W 

 
Configuracions base 
 
La configuració base de l'equip 1801 es forma amb l'especejament que s'adjunta a 
continuació (inclou xassís, 1 switch de 8 ports Ethernet, 1 port ADSL / POTS, 1 port 
XDSI, 128MB memòria DRAM, 32MB memòria FLASH i un cable RJ11 ADSL) . 
 



 
 

CÓDI DESCRIPCIÓ QUANTITAT

ADSL Anexo M over POTS router with 1x 
10/100BASE-T, 8-port 10/100BASE-T 

switch, ISDN S/T backup, Cisco IOS IP 
broadband, 32-MB Flash, and 128-MB 

DRAM

1

Cable de alimentación. (CAB-ACE). 1

Cable de consola azul claro RJ45-DB9 1

Adaptador DB9-DB25 1

Cable ADSL directo RJ11-RJ11. 1

Cisco 180x Series IOS IP Broadband 1

Cisco 1801-M

CISCO1801-M

 
 

Taula 12.Configuració base CPE Cisco 1801 

 
Paquets de software 
 
Es contemplen els següents paquets de programari (IOS) per aquest equip: 
 

CÓDI DESCRIPCIÓ QUANTITAT

S180BB-12415T Cisco 180x series IOS IP BROADBAND 1

S180AISK9-12415T Cisco 180x series IOS ADVANCED IP SERVICES 1

S180AESK9-12415T
Cisco 180x series IOS ADVANCED ENTERPRISE 
SERVICES 1

FL1801-BB-AISK9=
Cisco 1801 IP Broadband to Advanced IP Services 
Upgrade 1

Cisco 1801-M. IOS IP Broadband – 12.4.(15)T

Cisco 1801-M. IOS Advanced IP Services – 12.4.(15)T

Cisco 1801-M. IOS Advanced Enterprise Services – 12.4.(15)T

Cisco 1801-M. Actualización IOS IP Broadband a IOS Advanced IP Services

IOS 12.4.15T

 
 

Taula 13.Paquets Software CPE Cisco 2801 

 
A continuació es llisten les funcionalitats disponibles per a cada paquet de software: 
 

FUNCIONALITAT IOS SOFTWARE FEATURE

RIPv2

DHCP (Server y Relay)

NAT

HSRP

Priority Queuing

Custom Queuing

CBWFQ / LLQ

PBR

XOT

EIGRP

OSPF

Backup RDSI integrado en red

Soporte IEEE 802.1Q

CEF
QoS avanzado (MQC, 
WRED...)
FRCanal B y FRCanal B 
128Kbps 

BGP

BGP Multipath

Cifrado IPSec 3DES

Túneles dinámicos IPSec

ENX

DLSW
IPX

12.4(15)T8

IP BROADBAND

ADVANCED IP SERVICES

ADVANCE ENTERPRISE 

SERVICES  
                                               

 Taula 14. Funcionalitats disponibles per paquet de programari CPE Cisco 1801 
 
Per al servei MacroEthernet FO utilitzarem un equip Cisco 2801  
 

� CPE Seus tipus “A” per al mateix servei 



 
 

 
3.3.3.2 Configuracions  CPE Cisco 1801 a les seus tipus B 

 
CPE en mode actiu 
 
version 15.0 
service nagle 
no service pad 
! 
hostname <NOM CPE> 
! 
ip ftp source-interface Loopback10 
ip tftp source-interface Loopback10 
!          
class-map match-all Clase_Gestion_IPPrec_7_o 
 match access-group 113 
class-map match-all Clase_Plata_i 
 match access-group 112 
class-map match-all Clase_Plata_o 
 match ip precedence 1  
! 
policy-map QoS_Output 
 class Clase_Plata_o 
    bandwidth percent 94 
     random-detect 
 class Clase_Gestion_IPPrec_7_o 
    police 19000 3600 7200 conform-action set-prec-transmit 7 exceed-action set-prec-
transmit 7 violate-action set-prec-transmit 7 
policy-map QoS_Input 
 class Clase_Plata_i 
  set ip precedence 1 
! 
interface Loopback10 
 description Direccion IP de gestion EDC 
 ip address <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
 no ip proxy-arp 
! 
interface ATM0 
 description CONEXIO AMB LA WAN DEL PE 
 no ip address 
 atm vc-per-vp 256 
 no atm ilmi-keepalive 
 dsl operating-mode ansi-dmt 
! 
interface ATM0.32 point-to-point 
 ip address <IP WAN> <MASCARA> 
 no ip proxy-arp 
 ip nat inside 
 ip virtual-reassembly 
 ip split-horizon 
 snmp trap link-status 
 pvc 8/37  
  vbr-nrt 320 320 
  oam-pvc manage 20 
  oam retry 3 5 1 
  oam ais-rdi 5 3 
  encapsulation aal5snap 
  max-reserved-bandwidth 100 
! 
interface FastEthernet0 
 description XARXA LAN CLIENT 
 ip address address <IP XARXA LAN CPE> <MASCARA> 
 no ip redirects 



 
 

 no ip proxy-arp 
 ip virtual-reassembly 
 load-interval 30 
 duplex full 
 speed 100 
 standby 1 ip <IP VIRTUAL HSRP> 
 standby 1 priority 105 
 standby 1 preempt 
 standby 1 authentication Backup 
 standby 1 track ATM0.32 
 service-policy input QoS_Input 
! 
router bgp 65000 
 no synchronization 
 bgp router-id IP GESTIO DEL CPE> 
 bgp log-neighbor-changes 
 network <XARXA LAN DADES> <MASCARA> 
 network <XARXA LAN SERVIDORS> <MASCARA> 
 network <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
 neighbor PE peer-group 
 neighbor PE remote-as 1500 
 no neighbor PE transport path-mtu-discovery 
 neighbor PE timers 10 30 
 neighbor PE route-map BGPOUT out 
 neighbor <IP WAN PE ACTIU> peer-group PE 
 neighbor <IP WAN PE PASIU> peer-group PE 
 no auto-summary 
! 
ip route <IP XARXA DE GESTIO ISP> <MASCARA> <IP WAN PE ACTIU> 225 
! 
ip prefix-list XARXESLAN seq 5 permit <XARXA LAN DADES> <MASCARA> 
ip prefix-list XARXESLAN seq 10 permit <XARXA LAN SERVIDORS> <MASCARA> 
ip prefix-list XARXESLAN seq 15 permit <IP GESTIO DEL CPE> <MASCARA> 
! 
route-map BGPOUT permit 10 
 match ip address prefix-list XARXESLAN 
 set metric 100 

 
CPE en mode passiu 
 
La configuració a aplicar es la mateixa que a l´apartat anterior, menys la part del 
rounting cap a la WAN en la que s’anuncia les xarxes amb mètrica 200 i es dona 
prioritat 100 (per defecte) a la configuració de l´HSRP 
 
interface FastEthernet0/0.1 
 description XARXA LAN CLIENT 
 encapsulation dot1Q 1 native 
 ip address IP XARXA LAN CPE> <MASCARA> 
 no ip redirects 
 no ip proxy-arp 
 no cdp enable 
 standby 1 ip <IP VIRTUAL HSRP> 
 standby 1 preempt 
 standby 1 authentication Backup 
 standby 1 track FastEthernet0/1.2928 
 service-policy input QoS_In 
! 
route-map BGPOUT permit 10 
 match ip address prefix-list XARXESLAN 
 set metric 200 



 
 

3.3.4 Solució Seus Tipus C 

A les seus Tipus C del GRUP HOSPITALARI accediran a la xarxa mitjançant un circuït 
MacroEthernet over ADSL de 10Mbps i es permetrà tot el tràfic de dades marcat com a Plata 
 
En referència a la electrònica de xarxa s’implementarà amb  un CPE Cisco 1801, utilitzarà 
routing BGP cap a la WAN, d’aquesta manera es publicaran totes aquestes rutes a la VPN 
dels PE´s de la Xarxa MPLS i es tindrà visibilitat a nivell de routing a totes les seus del Grup 
Hospitalari  
 
En cas de caiguda la seu quedarà incomunicada ja que no te cap circuït com a backup. 

 
A  continuació detallem l´ esquema de les seus tipus C: 
 

MPLS

BGPPE
PE

CISCO 1801
PASSIU

ADSL 
10Mb/1Mb

 
 

Figura 12.Seus tipus C 
 

3.3.4.1 Detall Equipament seus tipus C 
 
Per al servei MacroEthernet over ADSL (ADSL) utilitzarem un equip Cisco 1801-m 
referència a l´apartat 3.3.3.1 Detall Equipament seus tipus B. 
 
3.3.4.2 Configuracions  CPE Cisco 1801 a les seus tipus C 

 
En aquest apartat la configuració a aplicar es la mateixa que a l´apartat 3.3.3.2 
Configuracions  CPE Cisco 1801 a les seus tipus B 

 
3.4 Elecció de la Electrònica de Xarxa 
 
Hem escollit com  a proveïdor de l´ equipament al fabricant Cisco ja que pot connectar xarxes 
disperses a un dispositiu de serveis integrats, capaç de múltiples funcions més enllà del routing i 
són summament segures, flexibles i dissenyades per ser compatibles amb futures tecnologies. 
 
Per el cas que ens ocupa, Clíniques i Hospitals necessiten un accés ràpid i segur per les 
aplicacions a més d'una base per al creixement futur.  
 
Són Dissenyats per al lliurament segura de velocitat de cable, dades concurrents, veu i serveis de 
vídeo, així com seguretat establerta i serveis de veu, tot dins d'un únic sistema de routing. Utilitzant 
un concepte de sistema integrat per inclusió de serveis que acceleren el desplegament 
d'aplicacions, reduint costos i complexitat operativa, per proporcionar un rendiment en serveis i en 
protecció d'inversions sense comparació. 
 



 
 

Inclouen serveis de seguretat i de veu en un sistema unitari i a prova de fallades, per a una major 
facilitat d'instal·lació i de gestió, reduint els costos operatius. Et proporciona les solucions en 
comunicacions segures que necessites des d'avui, alhora que estableixes la base per les Xarxes 
d'Informació Intel·ligents del futur. 
  
El disseny modular proporciona la flexibilitat necessària per a les exigents i canviants necessitats 
del negoci, amb accés de banda ampla i alta velocitat, seguretat completa, integració de dades 
multi-serveis i de veu. 
 
Les solucions en routing ajuden a millorar el funcionament dels negocis, reduint costos i aprofitant 
els avantatges competitius d’Internet. Estan dissenyades per millorar en productivitat i eficiència, 
integrant a l'activitat empresarial diària aplicacions de negocis com: transaccions basades en web, 
gestió de cadena logística, teletreball, VPN, e-learning, vídeo i dades integrades. Els routers Cisco 
flexibilitzen aquestes solucions, permetent l'assistència en un elenc complet de tecnologies i 
aplicacions, alhora que brinden protecció d'inversions per a les canviants necessitats dels negocis. 
 
Cisco proveeix les organitzacions de nous nivells de control sobre la manera com aquelles 
instal·len, mantenen, lliuren, asseguren i gestionen les seves aplicacions i serveis, en tota l'amplitud 
de l'empresa. 
 
Avantatges 
    

� Primer cartera de la indústria dissenyat per a la transmissió concurrent, segura i a velocitat 
equivalent a cable, de dades, veu i serveis de vídeo. 
 

� Inclouen serveis de seguretat i de veu en un sistema unitari i a prova de fallades, per a una 
major facilitat d'instal·lació i de gestió, reduint els costos operatius. 
 

� Proporcionen les solucions en comunicacions segures que necessites des d'avui, alhora que 
estableixes la base per les Xarxes d'Informació Intel·ligents del futur. 
 

� Seguretat establerta i serveis de veu en un sistema de routing unitari. 
 

� Concepte de sistema integrat per inclusió de serveis, que accelera el desplegament 
d'aplicacions, reduint costos i complexitat operativa. 

�     
� Rendiment en serveis i en protecció d'inversions inigualables. 

 
� Permeten a les organitzacions construir una base de xarxa intel·ligent i auto-defensable, 

amb els millors serveis de seguretat i les millors tecnologies en routing, per reduir les 
despeses totals de funcionament i maximitzar el retorn d'inversions. 

 
Mercats Objectius 
 
Seguretat Integrada: L'estratègia en routing Cisco inclou múltiples tipus de protecció, augmentant 
notablement les possibilitats que les xarxes identifiquin, previnguin i s'adaptin a les amenaces de 
seguretat, per així assegurar la privacitat de la informació, la protecció enfront de les amenaces i el 
control d'accessos als recursos corporatius. 
 

� Comunicacions IP: La sòlida integració dels routers Cisco amb la infraestructura significa 
que cada nova aplicació de vídeo, web o telefonia és un altre tipus de mitjà en lloc d'un 
sistema de comunicacions completament diferent. Les mateixes aplicacions es poden 
comunicar intel·ligentment amb la infraestructura per respondre a les canviants demandes 
del sistema. 
 



 
 

� Wireless: Cisco aporta el marc que permet a una solució wireless LAN i de routing aprofitar 
al màxim la infraestructura cablejada per afrontar els problemes vitals en control, seguretat i 
desplegaments WLAN. 
 

� Empreses: Maximitza la disponibilitat i el rendiment de la xarxa corporativa per assegurar 
disponibilitat en temps real de la xarxa, per a oficines remotes, aplicacions i dades, alhora 
que se simplifica la gestió i resolució d'incidències amb desplegaments sòlids. Permet a la 
corporació establir la base per a les seves aplicacions en comunicacions IP, com ara les 
solucions en telefonia IP de Cisco. 
 

� Minoristes: Nombroses avantatges que inclouen eficiència en costos, rendiment millorat 
d'aplicacions, així com la possibilitat d'afegir noves capacitats futures. Permet la 
connectivitat de banda ampla a múltiples localitzacions alhora que s'aprofiten les inversions 
existents en equips de networking Cisco, millorant el rendiment d'aplicacions i alleujant la 
càrrega a les aplicacions basades en web, cap a xarxes segures VPN. També, proporciona 
una plataforma que admet connectivitat wireless en el futur. 
 

� Proveïdors de Servei: Permet als proveïdors de serveis i a empreses de telecomunicacions 
l'oferir nous serveis que inclouen gestió de seguretat, veu, dades, wireless, vídeo, activació 
de nous serveis sota demanda, des de les instal·lacions del client, fàcil i ràpidament i sense 
canvis significatius en equips ni infraestructura reduint així els costos totals d'instal·lació i 
augmentant la rendibilitat dels serveis. 
 

� SMB: Protecció més forta i completa de les seves xarxes, reduint el risc de bloquejos de 
trànsit vàlid i d'interrupcions del servei. Solucions en routing integrat amb ple control i 
eficiència en costos, per ajudar al constant creixement del teu negoci 

 
3.5 Topologia de les seus 

3.5.1 Classes de Topologies de les seus 

A les Clíniques i Hospitals, tenint en compte els requeriments del client, es proposen un 
seguit d'escenaris que es descriuen en detall a continuació, indicant l'escenari proposat per 
cada seu. 
 
El trànsit corporatiu viatjarà etiquetat sota tecnologia MPLS (creant la XPV) a través de la 
xarxa, proporcionant confidencialitat a les comunicacions de client, sent aquest transparent a 
la encapsulació en IP que realitzi el client en els seus equips finals. 
 
A la figura següent es pot observar un esquema de la solució proposada. 
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Figura 13.Arquitectura de Xarxa Solució Proposada 



 
 

 
 
A continuació s'adjunta una taula amb la tipologia de les seus, amb el detall de 
comunicacions a implantar en cadascuna d'elles: 
 

TIPUS SERVEI TIPUS DE CONEXIÓ CPE´S

C MacroEthernet over ADSL 2 Routers Cisco  2801

Doble accés MacroEthernet FOa 100 Mbps (Actiu-Passiu) 

Accés MacroEthernet FOa 10 Mbps + ADSL (Actiu-Passiu) 

Accés MacroEthernet FOa 10 Mbps (Actiu) 

Accés ADSL (2Mbps/320Kbps) (Pasiu)

Doble Accés ADSL (2Mbps/320Kbps) (Actiu-Pasiu)

B
MacroEthernet FO Router Cisco  2801

MacroEthernet over ADSL Router Cisco  1801

CENTRAL MacroEthernet FO
2 Switch Cisco Catalyst 

3560 -24 TS-E

A MacroEthernet FO 2 Routers Cisco  2801

 
         

Taula 15. Topologia de les seus 

 
3.6  Planta d´ Hospitals i  Clíniques per tipus de servei 
 
Es detalla el desglossament de les 25 Clíniques i Hospitals en funció de la topologia (veure punt 
3.5.1 Classes de Topologies de les seus) 
  

TIPUS SEU PROVINCIA POBLACIÓ
B CLINICA 1 BCN BARCELONA BARCELONA
B CLINICA 2 BCN BARCELONA BARCELONA
B CLINICA 3 BCN BARCELONA BARCELONA
A CLINICA 4 BCN BARCELONA BARCELONA
B CLINICA 5 BCN BARCELONA BARCELONA
C HOSPITAL MD1 MADRID MADRID
B HOSPITAL MD2 MADRID MADRID
A CLINICA MD1 MADRID MADRID
A CLINICA MD2 MADRID MADRID
A CLINICA STC1 SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE
A CLINICA STC2 SANTA CRUZ DE TENERIFE SANTA CRUZ DE TENERIFE
B CLINICA SV1 SEVILLA SEVILLA
B CLINICA SV2 SEVILLA SEVILLA
B HOSPITAL SV1 SEVILLA SEVILLA
A HOSPITAL SV2 SEVILLA SEVILLA
B HOSPITAL SV3 SEVILLA SEVILLA
B HOSPITAL SV4 SEVILLA SEVILLA
A CLINICA AL ALICANTE ALICANTE
B CLINICA ALV 1 ALAVA VITORIA
A CLINICA ALV 2 ALAVA VITORIA
B CLINICA ALV 3 ALAVA VITORIA
B CLINICA BAL 1 BALEARS PALMA DE MALLORCA
A HOSPITAL BAL 1 BALEARS PALMA DE MALLORCA
B CLINICA GIRONA GIRONA GIRONA
A CLINICA MAL MALAGA MALAGA  

 
Taula 16. Planta d´ accessos i cabals d´ Hospitals i  Clíniques 

 
3.7  Cabal Nacional de les Clíniques i Hospitals a les diferents MAN 
 
A continuació detallem el mapa de Xarxa de tot els caudals nacional a les diferents MAN de la 
geografia espanyola: 
 



 
 

 
 

Figura 14. Esquema de xarxa MAN BARCELONA 

 
 

 
Figura 15. Esquema de xarxa MAN MADRID i TENERIFE 

 
 



 
 

 
Figura 16. Esquema de xarxa MAN SEVILLA i ALACANT 

 Figura 17. Esquema de xarxa MAN ALAVA i BALEARS 
 
 



 
 

 Figura 18. Esquema de xarxa MAN GIRONA i MALAGA 
 
3.9 Procediment per migrar al nou ISP 

 
Les fases de migració per a la xarxa de dades des d'un punt de vista de disseny tècnic, són les 
següents: 
 

� Instal·lació física de línies i routers 
� Comprovació de redundància. 
� Deshabilitar interfície LAN fins a la migració del nou ISP 
� Es manté l'estructura actual HSRP 
� No es canvien les adreces IP de dades. 
� Es mantenen dues VLANs, una per servidors i una altra per a dades, sobre la mateixa 

interfície. 
 
Migració de seus remotes 
 
Un cop instal·lats i migrats els dos enllaços principal i backup, es coordinarà la migració de la seu. 
En el moment de la migració s'ha de programar els següents passos: 
 

� Habilitar interfície LAN 
� Apagar els routers de la seu de l' ISP sortint 
� Esborrar ruta estàtica als switches del CPD  
� Comprovar en el CPD que les rutes de la seu arriben al CPD i són accessibles a nivell de 

dades per les seus migrades i no migrades 
� Comprovar que tots els serveis funcionen correctament 

 



 
 

 
 
 
 
 
3.10 Direccionament IP del Grup Hospitalari 

 

CENTRE POBLACIÓ PROVINCIA
Acces 
Actiu

Acces 
Pasiu

IP CPE 
ACTIU

IP CPE 
PASIU

IP HSRP MÁSCARA

CPD BARCELONA BARCELONA FO 100 FO 100 192.168.1.2 192.168.1.3 192.168.1.1 255.255.255.0
CLINICA 1 BCN BARCELONA BARCELONA FO 10 ADSL 192.168.2.2 192.168.2.3 192.168.2.1 255.255.255.0
CLINICA 2 BCN BARCELONA BARCELONA FO 10 ADSL 192.168.3.2 192.168.3.3 192.168.3.1 255.255.255.0
CLINICA 3 BCN BARCELONA BARCELONA FO 10 ADSL 192.168.4.2 192.168.4.3 192.168.4.1 255.255.255.0
CLINICA 4 BCN BARCELONA BARCELONA FO 10 ADSL 192.168.5.2 192.168.5.3 192.168.5.1 255.255.255.0
CLINICA 5 BCN BARCELONA BARCELONA FO 10 ADSL 192.168.6.2 192.168.6.3 192.168.6.1 255.255.255.0
CLINICA GIRONA GIRONA GIRONA FO 10 ADSL 192.168.11.2 192.168.11.3 192.168.11.1 255.255.255.0
HOSPITAL MD1 MADRID MADRID ADSL ADSL 192.168.12.2 192.168.12.3 192.168.12.1 255.255.255.0
HOSPITAL MD2 MADRID MADRID FO 10 ADSL 192.168.13.2 192.168.13.3 192.168.13.1 255.255.255.0
CLINICA MD1 MADRID MADRID FO 10 FO 10 192.168.14.2 192.168.14.3 192.168.14.1 255.255.255.0
CLINICA MD2 MADRID MADRID FO 10 FO 10 192.168.15.2 192.168.15.3 192.168.15.1 255.255.255.0
CLINICA BAL 1 P MALLORCA BALEARES FO 10 ADSL 192.168.16.2 192.168.16.3 192.168.16.1 255.255.255.0
HOSPITAL BAL 1 P MALLORCA BALEARES FO 10 FO 10 192.168.17.2 192.168.17.3 192.168.17.1 255.255.255.0
CLINICA MAL MALAGA MALAGA FO 10 FO 10 192.168.18.2 192.168.18.3 192.168.18.1 255.255.255.0
CLINICA SCT 1 ST TENERIFE ST TENERIFE FO 10 FO 10 192.168.20.2 192.168.20.3 192.168.20.1 255.255.255.0
CLINICA SCT 2 ST TENERIFE ST TENERIFE FO 10 FO 10 192.168.21.2 192.168.21.3 192.168.21.1 255.255.255.0
CLINICA SV1 SEVILLA SEVILLA FO 10 ADSL 192.168.24.2 192.168.24.3 192.168.24.1 255.255.255.0
CLINICA SV2 SEVILLA SEVILLA FO 10 ADSL 192.168.25.2 192.168.25.3 192.168.25.1 255.255.255.0
HOSPITAL SV1 SEVILLA SEVILLA FO 10 ADSL 192.168.26.2 192.168.26.3 192.168.26.1 255.255.255.0
HOSPITAL SV2 SEVILLA SEVILLA FO 10 FO 10 192.168.27.2 192.168.27.3 192.168.27.1 255.255.255.0
HOSPITAL SV3 SEVILLA SEVILLA FO 10 ADSL 192.168.28.2 192.168.28.3 192.168.28.1 255.255.255.0
HOSPITAL SV4 MURCIA SEVILLA FO 10 ADSL 192.168.29.2 192.168.29.3 192.168.29.1 255.255.255.0
CLINICA ALV 1 VITORIA ALAVA FO 10 ADSL 192.168.31.2 192.168.31.3 192.168.31.1 255.255.255.0
CLINICA ALV 2 VITORIA ALAVA FO 10 FO 10 192.168.32.2 192.168.32.3 192.168.32.1 255.255.255.0
CLINICA ALV 3 VITORIA ALAVA FO 10 ADSL 192.168.32.2 192.168.32.3 192.168.32.1 255.255.255.0
CLINICA AL ALICANTE ALICANTE FO 10 FO 10 192.168.33.2 192.168.33.3 192.168.33.1 255.255.255.0  

 
Taula 17.Direccionament IP del Grup Hospitalari 

4. OFERTA ECONÒMICA 

No és objecte d'aquest projecte realitzar un estudi de mercat de la tecnologia MPLS/VPN, pel que 
no es realitzarà un càlcul exacte de la seva implantació tecnològica. Tanmateix, en aquest punt, 
analitzarem com podríem donar una sortida comercial a tota la feina desenvolupada en aquest 
projecte. 
 
En aquesta valoració econòmica hem fixat el nostre nínxol de mercat a grans clients ja que, totes 
aquestes tecnologies són altament escalables i fàcilment adaptables a cadascuna de les 
necessitats dels clients. 
 
Mostrem un model de pressupost genèric dividit en diferents seccions, de manera que podríem 
donar-li al client final una oferta completament personalitzada. 
 
4.1 Pressupost de serveis individuals 
 
El desplegament d'una nova xarxa per a un determinat client suposa fortes inversions en planta 
exterior i, en menor grau, d'inversions en planta interior: 
 

� Planta exterior: Inclou tota la infraestructura exterior o mitjans enterrats, esteses o disposats. 
 

� Planta interior i Recintes de Clients: Instal·lació d'equips de commutació i transmissió en 
planta de l'operador i del domicili de client, sense realitzar el subministrament dels mateixos, 
que s'obté d'un altre proveïdor. 

 



 
 

ÀREES NOVA INVERSIÓ 
REPERCUSSIÓ 

PLANTA EXISTENT TOTALS
Planta Exterior (PE) PENova (€) PEExistent (€) PENova  + PEexistent (€)

Planta Interior (PI) PINova (€) PIExistent (€) PINova  + PIexistent (€)
Equips en client subministrats per 
tercers però propietat de l'operador 
(EDO) EdO (€) 0 € EdO (€)

TOTAL INVERSIÓ InversióTotal Nova € InversióTotal Existent € InversióTotal Nova + InversióTotal Existent €  
                                               

 Taula 18. Taula d’inversions 
4.2 Despeses Generals 
 
Les despeses generals s'estimen com la suma dels costos de mà d'obra de manteniment i operació 
i dels costos de supervisió. 
 

ANY 1 ANY 2 … ANY N TOTAL
MESOS DURACIÓ CONTRACTE 12 mesos 12 mesos … 12 mesos 12×N mesos

Despeses Indirectes (DI) DI (€) DI (€) … DI (€) DI×N €

Manteniment MPE  + MPI + SyG + MEdO = MPE  + MPI + SyG + MEdO = MPE  + MPI + SyG + MEdO = N⋅ (MPE  + MPI + SyG + MEdO) = 

Planta Externa (MPE) DespesaManteniment (€) DespesaManteniment (€) DespesaManteniment (€) N×DespesaManteniment (€)

Manteniment

Planta Interior (MPI)
Supervisió y gestió sobre PE, PI y 
EdO (SiG)

Manteniment de EdO (MEdO)

TOTAL DESPESES DI + MPE  + MPI + SyG + MEdO = DespesaAny1 €DI + MPE  + MPI + SyG + MEdO = DespesaAny2 € … DI + MPE  + MPI + SyG + MEdO = DespesesAnyN €     N×(DI + DespesaManteniment) €

…
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Les despeses indirectes (GI) són aquells que no es poden assignar clarament a algun producte o 
servei específic però que de tota manera forma part del cost de l'operació. Aquest tipus de costos 
no es poden repartir sense més i l'operadora haurà d'utilitzar algun criteri de repartiment. En aquest 
cas es defineixen els costos indirectes com el 12% de la inversió total nova i existent, distribuïts 
pels N mesos de durada del contracte. 
 
 
 
 
 
4.3 Amortització 
 
L'amortització és, en definitiva, la recuperació de la inversió durant el temps de vida del contracte. 

 
AMORTIZACIÓ

ANY 1

ANY 2

ANY N

TOTAL AMORTIZACIÓ Inversió 
Total Existent €

12
12

Total ExistentInversió

N
⋅

⋅

12
12

Total ExistentInversió

N
⋅

⋅

M

M

1 2
1 2

T o ta l E x is te n tI n v e r s ió

N
⋅

⋅
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( ) 12%Total Nova Total ExistentInversió Inversió
Despeses Indirectes DI

N

+ 
= ⋅ 
 



 
 

4.4 Llista de Despeses 
 
El preu de venda és el valor del servei que es ven als clients. La determinació d'aquest valor, és 
una de les decisions estratègiques més importants per l'operador ja que, el preu és un dels 
elements que els clients tenen en compte a l'hora d'adquirir un servei. En ella, serà necessari tenir 
en compte els objectius de l'operador i l'expectativa dels clients. 
 
El preu de venda és igual al cost total del servei individual més el guany. 

 
INVERSIÓ + AMORTIZACIÓ + DESPESA ANUAL

ANY 1 InversióTotal Nova + (InversióTotal Existent / N ) +  DespesaAny1  €

ANY 2 (InversióTotal Existent / N) +  DespesaAny2 €

ANY N (InversióTotal Existent / N) +  DespesaAnyN €

TOTAL

M

M

1
i

N

Total Nova Total Existent Any
i

Inversió Inversió Despesa
=

+ +∑
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Determinat el cost total del servei individual, l'operador decideix definir els preus dels seus serveis 
mitjançant el mètode de l'aplicació d'un "mark-up" de rendibilitat desitjada. 
 
El marge de benefici o "mark-up" mesura la diferència entre el preu de venda i el cost total a què ha 
hagut de fer l'operador durant el procés d'implantació del servei. 
 
D'aquesta manera, per a la comercialització de serveis, es defineix un rang de beneficis: 

 
� INGRESSOS TOTALS AMB MARK-UP DE REFERÈNCIA (Marge b rut 100%): 

 

arg 100% 0
1

200%
i

N

M e brut Total N va Total Existent Any
i

INGRESOS TOTALS Inversió Inversió Despesa
=

 = + + ⋅ 
 

∑  

 
� INGRESSOS TOTALS AMB MARK-UP MÍNIM (Marge brut 40%) : 

 

arg 40%
1

140%
i

N

M e brut Total Nova Total Existent Any
i

INGRESOS TOTALS Inversió Inversió Despesa
=

 = + + ⋅ 
 

∑  

 
Gràcies a aquests dos paràmetres, els agents comercials de l'operador tindran clar quin és el preu 
mínim, del qual no estaran disposats a baixar, el màxim ideal i la franja intermèdia que, 
correspondria a la zona d'acord amb la qual es donarien més o menys per satisfets. 
 
D'acord amb les definicions anteriors, s'estableix un llistat públic de preus oficial per a la 
comercialització de cada un dels serveis de l'operador. Aquest llistat disposa d'un preu, amb marge 
brut 100%, al qual caldria sumar l'IVA (Impost sobre el valor afegit) per obtenir com a resultat el 
PVP (Preu de Venda al Públic). 
 
El P.V.P. (sense IVA) de cada servei està format per: 

 
´ 15%Total NovaCuota d alta sugerida Inversió= ⋅  

 



 
 

arg 100% ´

12
M en brutoINGRESOS TOTALS Cuota d alta sugerida

Cuota mensual mínima sugerida
N

−
=

⋅
 

 
Internament s'estableix també com a referència el PMM (Preu Mínim de Mercat), reflectint el preu 
amb marge brut 40%. El P.M.M. (sense IVA) de cada servei està format per: 
 
 

 

arg 40% ´

12
M e brutINGRESOS TOTALS Cuota d alta sugerida

Cuota mensual mínima sugerida
N

−
=

⋅
 

 
4.5 Equipament 
 
A continuació es mostra el llistat de preus referent a l'equipament allotjat a client subministrat per 
tercers però propietat de l'operador. 
 

CONCEPTE P.V.P. TOTAL P.REF. TOTAL P.M.M. TOTAL INVERSI Ó
CISCO2801-[Cisco 2801-Router/ AC PWR, 2FE, 4slots (2HWICs), 2 
AIMS, 64F, 128DRAM w/ IOS IP Sw] 1.450 € 1.300 € 700 € 625 €
CISCO1801-M/K9-[Cisco1801-M/K9-1+8 10/100B-T,ISDNs/t,Avd.IP 
Serv,32F,128DRAM,RJ45-DB9,DB9-DB25,RJ11] 1.100 € 990 € 525 € 470 €
WS-C3560-24TS-E-[Cisco 3560-[24-10/100 and 2 SFP ports: Enhanced 
Image (IP Services)] 3.675 € 3.300 € 1.755 € 1.565 €
GLC-LH-SM=-[GE SFP,LC Connector-LX/LH Transceiver,2 Latiguillos 
1fibra monomodo 10m.LC/PC-SC/APC] 730 € 730 € 480 € 435 €
GLC-SX-MM=-[1000BASE-SX,LC Connector-SX Transceiver+2 latiguillos 
1 fibra multimodo 10m LC/PC-SC/PC] 365 € 365 € 245 € 220 €

GLC-T=-[1000BASE-T SFP] 290 € 290 € 190 € 170 €  
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P.V.P.: Preu de catàleg. 
P.REF.: Preu de venda recomanat. 
P.M.M.: Preu mínim de mercat. 
INVERSIÓ: Preu que ens dóna el proveïdor. 

 
4.6 Accesos 
 
En aquest apartat es mostra el llistat de preus referent als accessos dels serveis MacroEthernet 
over ADSL i MacroEthernet FO, estant inhibit a cada concepte tots els recursos necessaris per a la 
posada en marxa de cada servei en particular. El cost del CPE també està inclòs. 
 

CUOTA CUOTA
MENSUAL MENSUAL

Fibra 10Mbit/s 1 Mbit/s 340 € 730 €/mes 225 € 520 €/mes

Fibra 10Mbit/s 2 Mbit/s 340 € 840 €/mes 225 € 600 €/mes

Fibra 10Mbit/s 3 Mbit/s 340 € 950 €/mes 225 € 680 €/mes

Fibra 10Mbit/s 6 Mbit/s 340 € 1.290 €/mes 225 € 920 €/mes

Fibra 100Mbit/s 40 Mbit/s 790 € 2.410 €/mes 500 € 1.720 €/mes
Subida 10 

Mbit/s 265 - 725 - 180 - 500 - 
Bajada 1 
Mbps/s 1.705 € 6805 €/mes 1.305 € 4855 €/mesADSL EMPRESAS

ACCES CADAL

P.V.P.
(Preu de Venda al 

Públic)

P.M.M.
(Preu Mínim de 

Mercat)
CUOTA 
ALTA

CUOTA 
ALTA

 
 

Taula 23. Llistat de preus per accés i serveis MacroEthernet over ADSL/ MacroEthernet FO 

´ 15%Total NovaCuota d alta sugerida Inversió= ⋅



 
 

 

 
4.7 Cabals Nacionals 
 
Per a la contractació de cabals d'accés nacional, característics del servei MacroEthernet FO, es 
presenta el següent desglossament de preus. El preu dependrà del model de CPE establert per a 
cada escenari. 
 

CABAL ACCES P.V.P. P.M.M.

NACIONAL
(Preu de Venda 

al Públic)
(Precio Mínim de 

Mercat)
1 Mbit/s 200 €/mes 40 €/mes

2 Mbit/s 400 €/mes 80 €/mes

3 Mbit/s 600 €/mes 120 €/mes

6 Mbit/s 1.200 €/mes 240 €/mes

40 Mbit/s 3.600 €/mes 720 €/mes  
 

Taula 24. Llistat de preus per cabal d'accés nacional 
 
4.8 Pressupost Global de Serveis  
 
Definits els preus dels diferents serveis en totes les seves modalitats disponibles, es procedirà a 
comptabilitzar econòmicament el total del projecte ofertat 
 
 

4.8.1 Pressupost Global per Hospital  
 
En un primer pas per a l'obtenció d'un pressupost global, valorarem el preu de cada seu 
segons la tipologia a la qual pertanyen. 

 

TIPUS
SEU

Central 1.574 € 7.304 €/mes 1.000 € 5.216 €/mes

A 1.574 € 4.792 €/mes 1.000 € 3.424 €/mes

B 1.574 € 3.536 €/mes 1.000 € 2.528 €/mes

C 680 € 2.416 €/mes 448 € 1.728 €/mes

P.V.P.
(Preu de Venda al Públic)

P.M.M.
(Preu Mínim de Mercat)

CUOTA 
ALTA CUOTA MENSUAL

CUOTA 
ALTA CUOTA MENSUAL
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4.8.2. Pressupost Global Planta  
 
Un cop calculat el preu unitari per tipus de seu i conegut el nombre de seus segons la seva 
tipologia, podem obtenir el preu final de tota la planta oferta. 

 

CUOTA ALTA CUOTA MENSUAL CUOTA ALTA CUOTA MENSUAL
76.232 € 144.364 € 51.448 € 144.576 €

P.V.P.
(Preu de Venda al Públic)

P.M.M.
(Precio Mínim de Mercat)
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4.9 Preu final del projecte  
 
La valoració econòmica final del projecte inclou el preu global de la planta i dels cabals nacionals 
oferts, quedant valorat el projecte tal i com indica la següent taula. 

 

CUOTA ALTA CUOTA MENSUAL CUOTA ALTA CUOTA MENSUAL
P.V.P. 154.764 € 66.962 € 146.656 €

P.V.P.
(Preu de Venda al Públic)

P.M.M.
(Precio Mínim de Mercat)
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Sobre aquest pressupost és possible aplicar diferents descomptes, que els clients han de conèixer, 
per tal que tinguin una idea bàsica sobre les diferents opcions que poden incloure com a part de la 
seva estratègia d'adaptació de preus. 

 
En termes generals, són dos els tipus de descomptes que es poden oferir: 
 

� Descomptes per volum. També anomenats descomptes per quantitat, el seu objectiu és 
estimular els clients que contractin un major nombre de serveis. Aquest descompte 
consisteix doncs en una reducció del preu base, aplicat a contractacions els volums són 
majors del normal. Es defineixen dues variants: 

 
o No acumulatius: S'apliquen sobre una contractació específica. Té com a objectiu 

estimular l'adquisició de grans volums de serveis en un únic comanda. 
 

o Acumulatius: Els descomptes s'apliquen als contractes totals que realitza el client en 
un període de temps determinat. Està variant pretén aconseguir contractes freqüents 
i la lleialtat del client. 

 
� Descomptes per compromís de permanència: En matèria de contractació, un compromís de 

permanència és un mínim de temps en què una part s'obliga a mantenir una relació 
comercial amb l'altra, a canvi d'algun tipus de contraprestació. Així doncs, per al cas que ens 
concerneix, s'estipula l'aplicació d'un descompte especial si el període a romandre en el 
programa contractat pel client és major a 1 any, sent major el descompte si aquest període 
augmenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. CONCLUSIONS FINALS 

En aquest Treball de final de Carrera s'ha dissenyat una xarxa WAN sota tecnologia MPLS per a un 
grup Hospitalari a nivell nacional tenint en compte el plec de condicions i requeriments tècnics 
especificats pel client. 
 
Per aquest motiu hem definit una sèrie d'escenaris a cada Hospital i Clínica adequant en tot 
moment els requisits específics a cadascun d'ells, tenint en compte el següent: 
 

� Nombre d'usuaris per Clínica i Hospital 
� Ample de banda requerit 
� Qualitat de servei 
� CPE de backup 

 
D'altra banda, tota la xarxa del client s'ha centralitzat al CPD de Barcelona, on es troben tots els 
serveis crítics del client (servidors, tallafocs etc.), per aquest motiu s'ha decidit posar dos accessos 
de fibra òptica de 100 Mbps amb equipament Cisco configurat en mode actiu-passiu, d'aquesta es 
reduiran els punts de fallida en cas de caiguda d'un dels accessos o CPE s 
 
S’ha escollit la electrònica de xarxa del fabricant Cisco degut a la experiència aportada i la fiabilitat 
del seu equipament respecte d’altres fabricants. 
 
Els serveis oferts per l ´ISP es defineixen com a serveis de XPV (Xarxes Privades Virtuals), 
gestionats i definits sobre la xarxa IP de l'operador de telecomunicacions  basat en la tecnologia 
MPLS. 
 
Aquesta tecnologia permet definir VPNs sobre una xarxa IP pública, amb les següents 
característiques: 
 

� El trànsit pertanyent a cada VPN no es barreja amb la resta, és a dir, el trànsit associat a 
una VPN va únicament dirigit a delegacions que pertanyen a aquesta VPN. 

 
� L'encaminament de cada VPN és independent respecte a les altres VPNs. Per això, cada 

VPN pot tenir el seu propi esquema d'adreçament, i a més pot coincidir amb l'adreçament 
d'altres VPNs. 

 
� Qualitat de servei. El servei disposa de diverses qualitats de servei que permeten al client 

donar un tractament diferenciat als seus diferents tipus de trànsit, i garantir amples de banda 
associats a cada qualitat configurada. 

 
� Mecanismes de redundància. El servei disposa de diverses alternatives per proporcionar 

accés redundant a la VPN IP. 
 

� Privacitat i seguretat. Les xarxes privades virtuals basades en MPLS ofereixen el mateix 
nivell de privacitat i seguretat que les equivalents a una VPN de nivell 2 mitjançant la 
limitació de distribució de rutes d'una XPV a únicament aquells routers que són membres 
d'aquesta XPV. 

 
� Escalabilitat. A causa de la topologia totalment mallada de VPN IP proporcionada per la 

xarxa MPLS, es poden afegir nous nodes a les intranets sense més de donar d'alta la 
corresponent connexió. Aquest tipus de gestió de la xarxa possibilita l'agrupació de 
qualsevol lloc en múltiples xarxes privades virtuals, maximitzant la flexibilitat a l'hora de 
creació d'intranets i extranets. 

 
� Simplicitat en la Migració. Les xarxes privades virtuals amb MPLS són úniques per al 

proveïdor de serveis perquè es poden construir sobre qualsevol arquitectura de xarxa, 
incloent IP, ATM, Frame Relay i xarxes híbrides.  



 
 

 
� Del costat de l'usuari final, la migració es simplifica en el fet que no hi ha requeriments de 

suportar MPLS en els CPE´s ni tampoc cal cap modificació a la intranet del client. 
 
Finalment, en cas de futures aplicacions per part dels Hospitals en quan a nombre d’usuaris, 
servidors i demés elements s’hauria de fer un nou estudi a nivell de xarxa per tal d’avaluar 
ampliacions de cabals, velocitat del accessos i si escau nou equipament. 
 

6. GLOSARI DE TERMES 

 
ADSL Asimmetric Digital Subscriber Line 
ATM Asyncronous Transfer Mode 
BGP Border Gateway Protocol 
CBS Comitted Bursa Size 
CDR Comitted Data Rate  
CE Customer Edge 
CLR Cell Loss Ratio 
CoS Class of Service 
CPE     Customer Premises Equipment 

CPD Centre de Procés de Dades 
DiffServ Differentiated Services  
DSCP Differentiated Services Code Point 
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer 
DWDM Dense Wavelength Division Multiplexing 
EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol  
ERP Enterprise Resource Planning 
FEC Forward Equivalence Class 
FO Fibra Óptica 
GRE Generic Routing Encapsulation 
HSRP Hot Standby Router Protocol  
IGP Interior Gateway Protocol  
IP Internet Protocol 
IS-IS Intermediate System to Intermediate System 
LAN Local Area Network 
LER Label Edge Router 
LIB Label Information Base 
LIFO Last In, First Out 
LSP Label Switching Path 
LSR Label Switching Routers 
MAN Metropolitan Area Network 
MLPPP Multilink PPP 
MP-BGP Multiprotocol BGP  
MPEG2 Moving Pictures Experts Group 2 
MPLS MultiProtocol Label Switching 
NAT Network Address Translation 
NENS National Extended Network Service 
NNS National Network Service 
OADM Optical Add & Drop Multiplexer 



 
 

OFA Oferta Final Aceptada 
OLA Optical Line Amplifier 
OSPF Open Shortest Path First  
OSPF-
TE OPSF-Traffic Engineering 
OTM Optical Terminal Multiplexer 
PaP Point to Point 
PBS Peak Burst Size 
PCR Peak Cell Rate 
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy 
PDR Peak Data Rate 
PE Provider Edge 
PmP Point to MultiPoint 
PNS Provincial Network Service 
PPP Point-to-point Protocol 
PTRO Punto Terminal de Red Óptico 
PVC Permanent Virtual Circuit 
QoS Quality of Service 
RD Route Distinguisher 
RIP Routing Information Protocol 
ROM Repartidor Óptic Modular 
XPV Xarxa Privada Virtual 
RT Route Target 
RTLD Xarxa de transport de llarga distancia 
SAP System, Applications and Products 
SCR Sustained Cell Rate 
SDH Synchronous Digital Hierarchy 
SHDSL Single-pair High-speed Digital Subscriber Line 
SLA Service Level Agreement 
SONET Synchronous Optical Network 
ToS Type of Service 
UTP Unshielded Twisted Pair 
VBR-nrt Variable Bit Rate - Non Real Time 
VC Virtual Circuits 
VCI Virtual Channel Identifier 
VLAN Virtual LAN 
VPN Virtual Private Network 
VRF Virtual Routing and Forwarding 
VRRP Virtual Router Redundancy Protocol 
WAN Wide Area Network 
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8. ANEXES 

BGP (Border Gateway Protocol) 
 
El BGP o Border Gateway Protocol és un protocol mitjançant el qual s'intercanvia informació 
d'encaminament entre sistemes autònoms. Per exemple, els ISP registrats a Internet solen 
compondre de diversos sistemes autònoms i per aquest cas és necessari un protocol com BGP. 
 
Entre els sistemes autònoms dels ISP s'intercanvien les seves taules de rutes a través del protocol 
BGP. Aquest intercanvi d'informació d'encaminament es fa entre els routers externs de cada 
sistema autònom. Aquests routers han de suportar BGP. Es tracta del protocol més utilitzat per 
xarxes amb intenció de configurar un Exterior Gateway Protocol. 
 
La forma de configurar i delimitar la informació que conté i intercanvia el protocol BGP és creant el 
que es coneix com a sistema autònom. Cada sistema autònom (AS) tindrà connexions o, millor dit, 
sessions internes (iBGP) i a més sessions externes (eBGP). 
 
El protocol de gateway fronterer (BGP) és un exemple de protocol de gateway exterior (EGP). BGP 
intercanvia informació d'encaminament entre sistemes autònoms alhora que garanteix una elecció 
de rutes lliures de bucles. És el protocol principal de publicació de rutes utilitzat per les companyies 
més importants de ISP a Internet. BGP4 és la primera versió que admet encaminament entre 
dominis sense classe (CIDR) i agregat de rutes. A diferència dels protocols de Gateway interns 
(IGP), com RIP, OSPF i EIGRP, no fa servir mètriques com nombre de salts, ample de banda, o 
retard. En canvi, BGP pren decisions d'encaminament basant-se en polítiques de la xarxa, o regles 
que utilitzen diversos atributs de ruta BGP. 
 
BGP realitza tres tipus d'enviament: 
 

� Routing Interautónom 
� Routing Intrautónom 
� Routing  de pasc. 

 
El Border Gateway Protocol juga un paper crític en les comunicacions a Internet. Facilita l' intercanvi 
d'informació sobre xarxes IP, la comunicació entre sistemes autònoms (AS). Per tant BGP és un 
protocol interdomini (entre sistemes autònoms) i intradomini (dins del mateix sistema autònom). 
 
El protocol BGP s'utilitza per intercanviar informació. L' intercanvi d'informació a la xarxa es realitza 
mitjançant l'establiment d'una sessió de comunicació entre els routers de vora dels sistemes 
autònoms. Per aconseguir un lliurament fiable de la informació, es fa ús d'una sessió de 
comunicació basada en TCP al port número 179. Aquesta sessió s'ha de mantenir connectada pel 
fet que tots dos extrems de la comunicació periòdicament s'intercanvien i s'actualitzen informació.  
De manera que al principi, cada router envia al veí tota la seva informació d'encaminament i 
després únicament s'enviaran les noves rutes, les actualitzacions o l'eliminació de rutes transmeses 
amb anterioritat. A més periòdicament s'envien missatges per garantir la connectivitat. Quan una 
connexió TCP s'interromp per alguna raó, cada extrem de la comunicació està obligat a deixar 
d'utilitzar la informació que ha après per l'altre costat. En altres paraules, la sessió TCP serveix com 
un enllaç virtual entre dos sistemes autònoms veïns, i la manca de mitjans de comunicació indica 
que l'enllaç virtual s'ha caigut. Cal destacar que aquesta unió virtual tindrà més d'un enllaç físic que 
connecti els dos routers frontera, però si una connexió virtual es cau no indica necessàriament que 
la connexió física s'hagi caigut. 
 
Des d'aquest punt de vista la topologia d'Internet es pot considerar com un gràfic de connexió de 
sistemes autònoms connectats mitjançant enllaços virtuals. A la figura podem veure sis sistemes 
autònoms anomenats AS1, AS2, ..., AS6 connectats per enllaços virtuals. És a dir, que mantenen 
sessions BGP sobre TCP per a la comunicació entre els sistemes autònoms. Cada sistema 



 
 

autònom conté una o més xarxes que es van identificar com N1, N2 i N3 en AS1 i així 
successivament. Simplement observant la figura es pot mostrar que hi ha més d'una ruta possible 
entre dos sistemes autònoms determinats. Com també és possible tenir un o més d'un router de 
vora en el mateix sistema autònom. 
 
Per a la posada en funcionament de la xarxa anterior s'ha de proveir d'un mecanisme d'intercanvi 
de rutes que permeti comunicar correctament ambdós sistemes. El protocol BGP utilitza el protocol 
de vector de camins (path vector) per a l' intercanvi d'informació d' enrutament en la xarxa. Es 
transmet una llista amb identificació dels ASS pels quals passa l'anunci. D'aquesta manera 
s'aconseguirà saber com arribar a qualsevol direcció del prefix propagat així com es disposarà per 
cursar trànsit per a qualsevol direcció del prefix. 
 

 
 

Figura 19.Arqutectura Sistemes Autònoms BGP 

 
Abans d'enunciar la mecànica de selecció de rutes s'han d'introduir les dues formes de procedir 
quan es compta amb un escenari on implantar BGP. S'ha de distingir entre External BGP (eBGP) i 
Internal BGP (IBGP). EBGP fa referència a l'intercanvi d'informació entre sistemes autònoms però 
IBGP fa referència a l'intercanvi d'informació dins d'un sistema autònom. Fins ara ens hem centrat 
en eBGP però per quin tipus d'escenaris es destaca la importància de IBGP Podem observar una 
figura com la següent, on per exemple el sistema autònom AS1 de propagar 3 prefixos IP (N1, N2 i 
N3) perquè siguin assolibles des d'altres sistemes autònoms.  
A més aquestes tres xarxes d'establir certa política de decisió de rutes cap a altres sistemes 
autònoms. IBGP conforma una topologia virtual mallada de manera que tots els routers d'un 
sistema autònom es trobin connectats perquè l'intercanvi de rutes sigui directe des del router al qual 
li arriba l'anunci cap a tot els del seu sistema autònom. 
 
 
Relacions entre AS 
 
Les relacions entre diferents sistemes autònoms són principalment de peering i de trànsit. 
Bàsicament una relació de trànsit és la que existeix entre un proveïdor i un client, de manera que el 
client pagui pels recursos d'Internet que li pot subministrar el proveïdor. Les relacions de peering no 
solen es pagades i consisteixen en un enllaç per comunicar dos sistemes autònoms amb la finalitat 
de reduir costos, latència, pèrdua de paquets i obtenir camins redundants. Se sol fer peering amb 
sistemes autònoms potencialment similars, és a dir, no es fa peering amb un client potencial ja que 
sortiria un dels dos sistemes autònoms beneficiat. 
 
A la figura es mostra una topologia de xarxa amb diferents tipus de relacions. Els proveïdors 
picador Tier 1 són els que per definició no paguen a altres proveïdors i ofereixen servei i 



 
 

connectivitat a molt llarga distància. Els altres proveïdors mostrats paguen almenys el trànsit amb 
un Tier 1. Els clients pagaran als proveïdors amb els que tinguin un enllaç de trànsit. 
 
BGP a més permet l'agregació de rutes de manera que les rutes manejades per un router en 
concret siguin les menors possibles. 
 
Un escenari que se sol repetir és un anomenat "Multihoming". Aquest terme fa referència a un client 
que contracta a dos proveïdors de trànsit, el que implica que hi ha dues rutes de sortida, de manera 
que s'haurà de decidir entre un camí o un altre depenent de certes especificacions, necessitats o 
simples polítiques que s'imposin al sistema autònom. Un exemple es pot veure a la figura prestant 
atenció a client A. Les especificacions poden ser per balancejar el trànsit, per posar un enllaç com 
preferit abans que un altre (per exemple perquè tingui més velocitat), per tolerància a fallades, etc. 
El maneig d'aquestes prioritats és el que s'anomena enginyeria de trànsit i s'aconsegueix gràcies 
als atributs BGP que es defineixen en el protocol. 
 

 
Figura 20. Relacions entre AS 

 
 
Tipus de missatges  
 
Hi ha quatre tipus de missatges BGP que són els següents: 
 
OPEN: s'utilitza per a l'establiment d'una sessió BGP un cop hagi estat establerta la connexió TCP. 
Se solen negociar certs paràmetres que caracteritzin a aquesta sessió. Per exemple és molt 
possible que els membres de la sessió no tinguin la mateixa versió de BGP per la qual cosa és 
important indicar el nombre de versió en aquest missatge. 
 
UPDATE: És un missatge d'actualització, és un missatge clau en les operacions de BGP ja que 
conté els anuncis de nous prefixos. Es generaran missatges d'actualització cada vegada que es 
determini una nova millor ruta per cert destí o hi hagi una modificació sobre alguna existent. 
 
Keepalive: Quan la sessió BGP està activa s'envia periòdicament un missatge keepalive per 
confirmar que l'altre extrem segueix actiu en la sessió BGP. Generalment s'acorda un temps màxim 
d'espera (hold time) durant l'intercanvi inicial de missatges OPEN. El keepalive sol ser 
aproximadament una vegada cada terç del temps d'espera, però no més d'una vegada cada segon. 



 
 

Els missatges keepalive no s'han de generar si el temps d'espera és zero ja que en aquest cas 
s'entén que la sessió és completament fiable. 
 
Notification: S'envia en tancar una sessió BGP i això succeeix quan qualsevol dels errors que 
requereixi el tancament de la mateixa. De manera que és un missatge que permet informar res. 
La enginyeria de trànsit a BGP és la manera com es gestiona la xarxa a partir dels atributs de què 
disposa aquest protocol per satisfer determinades característiques o imposicions d'un escenari 
BGP. 
 
Es defineixen característiques per al trànsit sortint i per l'entrant, sent aquest últim una mica més 
difícil de controlar. De manera que aquesta gestió de la xarxa es fa a partir de la selecció de les 
rutes que qualsevol router va a propagar en una xarxa i de les rutes que triarà com a preferents i 
alternatives. 
 
Per això es compta amb un conjunt d'atributs que donen informació per a la presa de decisió per 
filtrar o seleccionar rutes. Es defineixen a continuació aquests atributs: 
 
ORIGIN: 
 
Identifica el mecanisme pel qual es va anunciar el prefix IP per primera vegada. Es pot especificar 
com IGP (0), EGP (1) o incomplet (2). IGP indica que el prefix IP es va aprendre per un protocol 
interior al sistema autònom com per exemple OSFP. EGP indica que el prefix IP es va aprendre per 
un protocol exterior com podria ser BGP, per exemple pot ser degut a que s'ha realitzat agregació. 
Generalment si el ORIGIN és incomplet és perquè s'ha après de forma estàtica. Si es volgués 
decidir una selecció de rutes en base a aquest prefix s'escull la que té un valor de ORIGIN més 
baix, és a dir, es prefereixen les rutes apreses per IGP abans que les de EGP i aquestes últimes 
abans que incomplet. 
 
AS-PATH: 
 
Aquest atribut emmagatzema una seqüència de nombres de AS que identifiquen la ruta ASS pels 
quals ha passat l'anunci. Cada vegada que un router de vora propaga una ruta cap a un altre costat 
afegeix a aquest atribut seu nombre d'AS constituint així la llista de ASS que es pretenia tenir. La 
llista està intacta si s'usa IBGP, és a dir, si no es surt del sistema autònom. Si es volgués utilitzar 
l'AS-PATH com a mètode de selecció de rutes s'escolliria el que tingués una llista AS-PATH més 
petita.  
Això és una forma de mesurar que hi hagi menys salts cap a la destinació encara que no és 
exactament així perquè no es tenen en compte els possibles salts deguts als routers dins d'un 
sistema autònom. 
 
 
NEXT-HOP: 
 
Identifica l'adreça IP del router corresponent al següent salt cap a la destinació. S'ha de tenir en 
compte que un prefix IP s'anuncia externs a una autònom, de manera que el next-hop és la 
destinació que es coneix i al qual cal enviar el trànsit dels usuaris que vulguin arribar a un destí 
final. La informació del NEXT-HOP es processa amb les dades de taula d'encaminament IP. Ara es 
comptarà amb una taula IP (amb la qual ja es comptava anteriorment) i amb una taula BGP que 
contindrà el NEXT-HOP per a cada destinació. S'obtindrà una ruta cap a la destinació BGP passant 
pels salts que indiqui la taula d'encaminament IP. Si es volgués seleccionar una ruta per aquest 
atribut es seleccionaria la que suposi menor cost cap al NEXT-HOP, és a dir, menor nombre de 
salts cap al NEXT-HOP. 
 
MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR (MED) 
 
És un indicador dissenyat per funcionar quan des d'un sistema autònom ha múltiples enllaços cap a 
un mateix sistema autònom. Es pot observar més fàcilment en la següent figura. 



 
 

 

 
 

Figura 21.MULTI-EXIT-DISCRIMINATOR (MED) 

 
Com es pot veure des d'un mateix sistema autònom es realitzen dos enllaços a un altre sistema 
autònom. Aquest atribut es pot utilitzar per com balanceig de càrrega, de manera que cap a uns 
prefixos tingui un valor de MED que faci preferent cert prefix i cap a altres prefixos es faci preferent 
altre diferent. Aquesta mètrica és local entre dos sistemes autònoms, no es propaga fora d'aquest 
àmbit. Si es volgués seleccionar una ruta per mitjà d'aquest atribut es consideraria preferida la que 
tingués un valor de MED menor. 
 
LOCAL-PREF: 
 
Aquest atribut és útil en un escenari en el qual un sistema autònom té connectivitat amb múltiples 
sistemes autònoms, de manera que pugui haver múltiples rutes cap a un mateix destí. Aquest 
atribut donarà preferència a l'enviament de trànsit per un enllaç en concret, per tant només tindrà 
sentit dins d'un mateix sistema autònom, després només es transmet per IBGP. S'escollirà 
l'enviament de dades per l'enllaç que tingui un LOCAL-PREF més alt, sent el LOCAL-PREF per 
defecte de valor 100. 
 
COMMUNITY: 
 
Es pot gestionar la distribució d'informació d'enviament a un grup de destinataris anomenats 
Communities. La idea és que un cop subscrit a un grup de destinataris se'ls pugui aplicar una 
política d'enviament concreta. D'aquesta manera es simplifica la feina afegint informació de routing 
així com es proporciona una eina per tenir un entorn més vigilat a la xarxa. S'aconsegueix 
mitjançant un nombre que actua com una etiqueta que qualifica la ruta. 
 
 
Selecció de rutes 
 
Tots aquests atributs poden ser utilitzats conjuntament per a la selecció de rutes, però s'ha 
d'imposar un ordre de preferència de manera que si es tenen diverses rutes que poden ser 
preferent només es triï una. Es recorrerà la llista i s'eliminaran les rutes que no empaten en el millor 
valor de cadascun dels criteris.  
Cal tenir en compte que els criteris de decisió d' enrutament que inclouen normes de desempat 
s'apliquen a cada prefix IP o conjunt de prefixos IP destí. 
 
1. Si el següent NEXT-HOP no està disponible s'ignora la ruta. 
 
2. Eliminar les rutes amb menor LOCAL-PREF. 
 
3. Eliminar les rutes amb AS-PATH més llarg. 
 
4. Eliminar les rutes amb ORIGIN més alt. 
 
5. Eliminar les rutes amb major MED. 
 
6. Eliminar les rutes apreses per IBGP si n'hi ha apreses per eBGP. 



 
 

 
7. Eliminar les rutes amb major cost cap al NEXT-HOP. 
 
8. Preferir la ruta que ha anunciat el router amb menor identificador BGP. 
 
9. Preferir la ruta rebuda des de la interfície amb menor direcció per al veí. 
 
Les últimes dues entrades de la llista són una forma de selecció de rutes d'alguna manera 
arbitràries, ja que no indiquen una política regulada com a tal per un administrador. No obstant això 
és una manera que posa BGP per al cas en què no es pugui decidir, se seleccioni alguna ruta. 
 
RIP (Routing Information Protocol) 
 
RIP són les sigles de Routing Information Protocol (Protocol d'Informació de Encaminament). És un 
protocol de porta d'enllaç interna o IGP (Internal Gateway Protocol) utilitzat pels routers 
(encaminadors), encara que també poden actuar en equips, per intercanviar informació sobre 
xarxes IP. És un protocol de Vector de distàncies ja que mesura el nombre de "salts" com mètrica 
fins a aconseguir la xarxa de destí. El límit màxim de salts en RIP és de 15, 16 es considera una 
ruta inabastable o no desitjable. 
 
A l'actualitat existeixen tres versions diferents de RIP, les quals són: 
 
RIPv1La definició original, és un protocol d'enviament amb classe, és a dir no suporta màscares de 
llarg variable (VLSM) ni adreçament sense classe (CIDR). Això fa que totes les xarxes hagin de 
tenir la mateixa mida, el que és poc eficient. Tampoc inclou cap mecanisme d'autenticació dels 
missatges fent vulnerable a atacs. 
 
Utilitza UDP per enviar correu a través del port 520. 
 
RIPv2 Degut a les limitacions de la versió 1, es desenvolupa RIPv2 el 1993 [2] i s'estandarditza 
finalment el 1998. [3] Aquesta versió suporta subxarxes, permetent així CIDR i VLSM.  
 
Es va afegir una característica de "interruptor de compatibilitat"per permetre ajustaments més 
precisos. Suporta autenticació utilitzant un dels següents mecanismes: no autenticació, autenticació 
mitjançant contrasenya, autenticació mitjançant contrasenya codificada mitjançant MD5 
(desenvolupat per Ronald Rivest el 1997).  
 
RIPv2 és l'estàndard d'Internet STD56. 
 
RIPngRIP de següent generació (en anglès next generation) té suport per a IPv6. 
 
Els seus principals diferències amb RIPv2 són: 
 
Suport per a xarxes IPv6. 
 

� RIPv2 permet afegir etiquetes arbitràries als routers, RIP no ho permet. 
 

� Mentre que RIPv2 suporta l'autenticació d'actualitzacions de RIPv1, RIPng no ho fa. Els 
routers IPv6, en aquest temps, se suposava que usaven IPSec. 
 

� RIPv2 codifica el següent salt en cada entrada de ruta, RIPng requereix codificació 
específica del següent salt per un set de entrades de ruta. 
 

� RIPng utilitza el port UDP 521 per enviar actualitzacions, [1] usant el grup multicast FF02 :: 
9. 
 



 
 

� La distància administrativa (grau de coneixement i confiança) màxima és de 120 (RIP2) en 
els equips Cisco.  

 
 
Avantatges i Inconvenients  
 

� Avantatges de RIP 
 

� És més fàcil de configurar (comparativament a altres protocols). 
 

� És un protocol obert (admet versions derivades encara que no necessàriament compatibles). 
 

� És suportat per la majoria dels fabricants. 
 
Desavantatges de RIP 
 
El seu principal desavantatge és que per determinar la millor mètrica, únicament té en compte el 
nombre de salts, descartant altres criteris (Ample de Banda, congestió, càrrega, retard, fiabilitat, 
etc.). 
 
 
Operació 
 
El valor de (AD) de RIP és de 120, per això té menor prioritat sobre els altres protocols 
d'encaminament. 
 
Quan RIP s'inicia, envia un missatge a cadascun dels seus veïns (al port ben conegut 520) 
demanant una còpia de la taula d'encaminament del veí. Aquest missatge és una sol · licitud (el 
camp "comandament" es posa a 1) amb "address family" a 0 i "metric" a 16. Els "routers" veïns 
tornen una còpia de les seves taules d'encaminament. 
 
Quan RIP està en manera activa envia tota o part de la seva taula d'encaminament a tots els veïns 
per broadcast i / o amb enllaços punt a punt. Això es fa cada 30 segons. La taula d'encaminament 
s'envia com a resposta ("comandament" val 2, encara que no hi hagi hagut petició). 
 
Quan RIP descobreix que una mètrica ha canviat, la difon per broadcast als altres "routers". 
 
Quan RIP rep una resposta, el missatge es valida i la taula local s'actualitza si cal (Per millorar el 
rendiment i la fiabilitat, RIP especifica que una vegada que un "router" (o host) ha après una ruta 
d'un altre, ha de guardar fins que conegui una millor (de cost estrictament menor). Això evita que els 
"routers" oscil·lin entre dos o més rutes d'igual cost). 
 
Quan RIP rep una petició, diferent de la sol · licitud de la seva taula, es torna com a resposta la 
mètrica per a cada entrada de la petició fixada al valor de la taula local d'encaminament. Si no hi ha 
ruta a la taula local, es posa a 16. 
 
Les rutes que RIP aprèn d'altres "routers" expiren si no es tornin a difondre a 180 segons (6 cicles 
de broadcast). Quan una ruta expira, la seva mètrica es posa a infinit, la invalidació de la ruta es 
difon als veïns, i 60 segons més tard, s'esborra de la taula. 
 
Tipus de missatges RIP 
 
Els missatges RIP poden ser de dos tipus: 
 
Petició: Enviats per algun encaminador recentment iniciat que sol · licita informació dels 
encaminadors veïns. Resposta: missatges amb l'actualització de les taules d'encaminament. 
Existeixen tres tipus: 



 
 

 
� Missatges ordinaris: S'envien cada 30 segons. Per indicar que l'enllaç i la ruta segueixen 

actius.  
 

� S'envia la taula de encaminat completa. 
 

� Missatges enviats com a resposta a missatges de petició. 
 

� Missatges enviats quan canvia algun cost. S'envia tota la taula de encaminat. 
 
Format dels missatges RIP 
 
Els missatges tenen una capçalera que inclou el tipus de missatge i la versió del protocol RIP, i un 
màxim de 25 entrades RIP de 20 bytes. Les entrades a RIPv1 contenen l'adreça IP de la xarxa de 
destinació i la mètrica. Les entrades a RIPv2 contenen l'adreça IP de la xarxa de destinació, la seva 
màscara, el següent encaminador i la mètrica. L'autenticació utilitza la primera entrada RIP. 
 
MPLS 
 
Xarxa MPLS (Multi-Protocol Label Switching) 
 
Les xarxa de l'operador és una xarxa privada IP/MPLS, l'arquitectura de la qual està basada en 
l’annexa’t d'un encapçalat MPLS a cada paquet IP. Dita encapçalada conté una o més etiquetes 
(Label), i al conjunt d'etiquetes se li crida pila o “stack”. Cada etiqueta consisteix en quatre camps 
formant un total de 32 bits. 
 

 
 
 

Figura 22.Format de la capçalera MPLS. 

 
Quan un paquet IP entra al domini MPLS a través d'un router d'entrada (LER, Label Edge Router), 
aquest primer determinarà la Classe Equivalent d'enviar (FEC, Forward Equivalence Class) al qual 
pertany, és a dir, al flux de paquets que segueixen el mateix camí a través de la xarxa i es tracten 
de la mateixa manera en els routers, encara que els seus destins finals siguin diferents. El FEC es 
pot determinar mitjançant la utilització de diversos paràmetres: 
 

� Adreça IP font o destí i / o les adreces IP de la xarxa. 
� Utilitzar l'ID del protocol IP. 
� Etiqueta de flux IPv6. 
� Nombre de port de la font o de la destinació. 
� Valor del camp DSCP de DiffServ. 

 
A MPLS, la decisió d'assignar un determinat paquet a una FEC en particular es fa una sola vegada, 
quan el paquet IP entra a la xarxa a través d'un router d'entrada. La FEC és codificada com una 
etiqueta i quan el paquet és encaminat al proper salt, l'etiqueta és utilitzada com un índex dins d'una  
taula que indica el proper salt i una nova etiqueta. 
 
Així doncs, quan un paquet etiquetat és rebut per un router MPLS, l'etiqueta que es troba en el 
topall de la pila serà examinada. Basat en el contingut de l'etiqueta el router efectuarà una operació 
apilar (PUSH), desapilar (POP) o intercanviar (SWAP). 
 

� En una operació SWAP, s'examina l'etiqueta del paquet entrant i la interfície per on arriba, 
es consulta la taula d'etiquetes i finalment es determina la nova etiqueta i la interfície de 



 
 

sortida per al nou paquet. Bàsicament el paradigma de MPLS consisteix a commutar 
paquets mitjançant la lectura i reemplaçament de labels (Label swapping). 

 
� En una operació PUSH, una nova etiqueta és empesa damunt d'una altra (si existeix). Si en 

efecte hi havia una altra etiqueta abans d'efectuar aquesta operació, la nova etiqueta 
"encapsula" l'anterior. 
 

� En una operació POP, l'etiqueta és retirada del paquet la qual cosa pot revelar una etiqueta 
interior (si existeix). A aquest procés l'hi crida "desencapsulat" i és usualment efectuada pel 
router de sortida. 

 
Durant aquestes operacions el contingut del paquet per sota de l'etiqueta MPLS no és examinat; els 
routers intermedis (LSR, Label Switching Routers) no necessiten examinar cap informació per sota 
de l' esmentada etiqueta. El paquet és enviat basant-se en el contingut de la seva etiqueta, la qual 
cosa permet "enrutament independent del protocol". 
 
En el router de sortida (LER), on l'última etiqueta és retirada, només queda el format IP 
convencional. Per tant, el router de sortida deu forçosament tenir informació de enrutament per a 
aquest paquet a causa que la informació per a l'enviament de la càrrega no es troba en la taula 
d'etiquetes MPLS. 
 
Es defineix com a camí LSP (Label Switching Path) al circuit virtual que segueixen per la xarxa tots 
els paquets assignats a la mateixa FEC. Un mateix LSP pot portar un o diversos FEC i es poden 
assignar nombrosos fluxos d'informació a cada FEC com sigui necessari. Els LSPs per tant, 
defineixen les associacions FEC-Etiqueta. 
 

 
 

Figura 23.LSP MPLS 
 

Com es pot veure en la imatge, el LSP ho formen els diferents LSRs mitjançant la commutació 
d'etiquetes. Per a un mateix LSP s'aniran assignant al paquet diferents etiquetes. Aquestes 
etiquetes tenen caràcter local entre els dos LSRs adjacents; cada LSR mantindrà la seva taula 
d'etiquetes pròpia (LIB, Label Information Base), en la qual s'associarà una etiqueta a cada FEC. A 
mesura que es creen i destrueixen associacions d'etiquetes, els LSRs hauran de notificar als seus 
LSRs veïns de l'associació FEC-Etiqueta que estan utilitzant. 
 
Els LSPs són simples per naturalesa (s'estableixen per a un sentit del tràfic en cada punt d'entrada 
a la xarxa); per al tràfic dúplex requereix dos LSPs, un en cada sentit. 
 
 
Arquitectura de Xarxes MPLS i Qualitat de Servei 
 
A la xarxa IP / MPLS l'operador disposarem de tres tipus diferents de nodes: 
 

� Router d'entrada (LER, Label Edge Router) que reben el trànsit d'usuari i el encapsula amb 
una capçalera MPLS depenent del camí a seguir. 

 



 
 

� Router de Sortida (LER, Label Edge Router) que s'encarrega de desencapsular el paquet 
MPLS per lliurar posteriorment al seu destí. 
 

� Router Intermedi o Interior (LSR, Label Switching Routers) que commuta paquets MPLS 
examinant exclusivament l'etiqueta, que intercanviarà segons escaigui. 

 
Els LER estan situats en la vora de la xarxa MPLS per exercir les funcions tradicionals 
d'encaminament i proporcionar connectivitat als seus usuaris. El LER d'entrada analitza i classifica 
el paquet IP entrant considerant fins al nivell 3, afegint l'etiqueta MPLS que identifica a què LSP 
està el paquet. 
 
Els LSR estan ubicats al nucli de la xarxa MPLS per efectuar encaminament d'alt rendiment basat 
en la commutació per etiqueta, considerant únicament fins al nivell 2. Quan li arriba un paquet a una 
interfície del LSR, aquest llegeix el valor de l'etiqueta d'entrada de la capçalera MPLS, busca a la 
taula de commutació l'etiqueta i interfície de sortida, i reenvia el paquet pel camí predefinit escrivint 
la nova capçalera MPLS. 
 
En arribar el paquet al LER de sortida, aquest veu que el següent salt el treu de la xarxa MPLS, al 
consultar ara la taula de commutació d'etiquetes treu aquesta i envia el paquet per routing 
convencional (cal notar que un LER és simplement un LSR que compta amb l'habilitat de d´enrutar 
paquets en xarxes externes a MPLS.) 

 
 

Figura 24. Funcionament Xarxa MPLS 

 
Com podem observar a cada salt el paquet és encaminat segons el valor de l'etiqueta, i surt per la 
interfície corresponent amb una altra etiqueta. S'obté una gran rapidesa en la commutació gràcies a 
que les etiquetes són inserides al principi del paquet i són de longitud fixa, el que fa que pugui fer-
se una commutació via maquinari. 
 
És important recordar que, l'etiqueta MPLS es col·loca davant del paquet de xarxa IP i darrere de la 
capçalera de nivell d'enllaç i, tenir present que, les etiquetes poden niar formant una pila amb 
funcionament LIFO (Last In, First Out), el que permet anar agregant (o segregant) fluxos. Es 
presenta doncs un mecanisme escalable on cada nivell de la pila d'etiquetes defineix un nivell de 
LSP, així dins d'una xarxa MPLS s'estableix una jerarquia de LSPs. 
 
Com mostrarem en el punt següent, l'únic node que ha de fer funcions d'encaminament és el 
d'entrada, que ha de decidir que etiqueta col·loca a cada paquet. Tots els paquets que pertanyin al 
mateix FEC portaran la mateixa etiqueta. Els LSPs s'establiran de forma dinàmica, utilitzant un 
protocol d'intercanvi i propagació d'etiquetes. 
 
 



 
 

 
 
 
Descripció funcional de la Xarxa MPLS 
 
Entre les principals característiques de la xarxa MPLS es destaca: 
  

� La separació entre les funcions de control i d'enviament de dades. 
� L'intercanvi d'etiquetes per a l'enviament de dades. 
� Seguidament mostrem l'estructura funcional d'un LER i un LSR. 
� Veiem com la funcionalitat de cada node es divideix en: 
� Pla de Control: S'encarrega bàsicament de dues funcions: 

 
o Creació de Rutes, que implica la construcció de les taules d'encaminament. 

 
o Senyalització de les Rutes. 

 
o Pla d'enviament de dades: És l'encarregat de la commutació de paquets a través de 

l'intercanvi d'etiquetes. 
  
El Pla de Control utilitza el protocol estàndard d'encaminament OSPF per a l'intercanvi d'informació 
amb els altres nodes del backbone MPLS per a la construcció i el manteniment de les taules 
d'encaminament. 
 
OSPF és un protocol de portal interior (IGP) del tipus estat d'enllaç. Els equips anuncien tota la 
informació en arrencar el protocol. S'enviaran entre si missatges link state quan es detecten canvis 
en l'estat d'algun enllaç. Llavors, tots els nodes actualitzen la base de dades topològica, es copien 
els link state i inunden els veïns. Per tant, només es van enviant les noves actualitzacions de rutes 
(i no la taula completa). 
 
Desenvolupat en xarxes MPLS, OSPF s'estén per suportar enginyeria de trànsit, conegut com 
OSPF-TE. Quan la reserva d'ample de banda canvia, un nou missatge link state és disseminat per 
la xarxa a causa del procés d'actualització per inundació del OSPF. Un cop rebut el missatge a 
cada node, OSPF-TE adapta la taula de rutes amb la nova informació i calcula nous camins per al 
trànsit de dades a la xarxa. 
 
En arribar els paquets, el Pla d'Enviament de Dades busca a la taula d'enviament d'etiquetes, que 
manté el Pla de Control, per prendre la decisió d'encaminament per a cada paquet. En concret, el 
Pla d'enviament Dades examina la informació de la capçalera del paquet, busca a la taula 
d'enviament l'entrada corresponent i dirigeix el paquet des de la interfície d'entrada al de sortida a 
través del corresponent maquinari de commutació. 
 
En separar el Pla de Control del de Enviament de dades, cadascuna d' ella es pot implementar i 
modificar independentment. L'únic requisit és que el Pla de Control mantingui la comunicació amb la 
de Enviament de Dades mitjançant la taula d'enviament d'etiquetes i actualitzi la informació. El 
mecanisme d'enviament s'implementa mitjançant l'intercanvi d'etiquetes.  
D'aquesta manera, s'està integrant realment en el mateix sistema les funcions de commutació i 
d'encaminament. L'algorisme d'intercanvi d'etiquetes permet així la creació de LSPs. 
 
Així doncs, en MPLS, la ruta d'un LSP és calculada usant un protocol d'encaminament com OSPF 
(o OSPF-TE). Després de trobar la ruta desitjada, sobre la base de la taula d' enrutament del LER, 
el protocol de senyalització procedeix a la distribució d'etiquetes i l'establiment del LSP. 
 
 
Distribució d´ Etiquetatge MPLS 
 



 
 

Com hem comentat, MPLS es basa en una assignació i intercanvi d'etiquetes, que permeten 
l'establiment dels camins LSP per la xarxa. Cada LSP es crea a base de concatenar un o més salts 
(hops) en què s'intercanvien les etiquetes, de manera que cada paquet s'envia d'un LSR a un altre, 
a través del domini MPLS. 
 
En MPLS se li denomina LSR ascendent ("upstream") a aquell node que envia un paquet amb una 
determinada etiqueta per un port donat cap altre node que el rep, anomenat descendent 
("downstream"). Els valors de les etiquetes que un LSR ha d'inserir a la seva sortida ha d'obtenir a 
partir dels seus nodes descendents, és a dir, que el camí que ha de seguir la connexió i que es 
materialitza en les diverses etiquetes que han de ser-li atorgades, es computen en direcció contrària 
a la de la transmissió (En direcció des del node de sortida cap al node d'entrada). Aquesta 
assignació pot ser: 
 

� Downstream on demand: Un node ascendent sol · licita a un node descendent l'etiqueta 
assignada a una determinada FEC. 
 

� Downstream unsolicited: Aquesta modalitat emprada a la xarxa MPLS l'operador, consisteix 
en què un LER fa l'assignació (FEC-Etiqueta) i la comunica als seus nodes ascendents 
sense que ells ho hagin sol · licitat. 

 
El Protocol de Distribució d'Etiquetes, LDP, és definit com protocol de senyalització a la xarxa MPLS 
l'operador. LDP defineix un conjunt de procediments i missatges mitjançant els quals els nodes 
MPLS estableixen els LSPs a través de la xarxa mapejant la informació d'encaminament del nivell 
de xarxa directament en els camins del nivell d'enllaç de dades. 
 
Més concretament, s'implementa una variant del LDP anomenat Constraint-based Routing Label 
Distribution Protocol (CR-LDP) o Protocol de Distribució d'Etiquetes amb Encaminament Restringit. 
CR-LDP és una extensió de LDP que amplia la seva capacitat d'establir LSPs més enllà del que li 
permet el protocol d'encaminament. Per exemple, un LSP pot ser establert basat en restriccions de 
ruta explícites, restriccions de QoS, etc. 
 
Constraint-based Routing LDP proporciona mecanismes per establir i mantenir LSPs encaminats 
explícitament. L'encaminament explícit és configurar rutes al LER d'entrada d'acord amb els criteris 
de QoS i a la informació d'encaminament de la xarxa. A causa de la possibilitat de realitzar 
encaminament explícit, senyalitzant quins són els nodes que conformen un LSP i pel qual passarà 
un determinat FEC, permet evitar situacions de congestió. 
 
El maneig de rutes explícites permet a més reservar recursos amb diferents característiques: 
 

� Peak Data Rate (PDR): Ample de banda màxim. 
� Comitted Data Rate (CDR): Ample de banda garantit. 
� Peak Burst Size (PBS): Mida màxima de la traça. 
� Comitted Bursa Size (CBS): Mida màxima reservat de la traça. 
� Frequency: Especifica que tan sovint es garanteix el CDR. 
� Weight: Determina les prioritats relatives a cada LSR per múltiples LSP quan amenaça 

congestió o hi ha poc ample de banda disponible. 
 
Els recursos requerits poden ser negociables, és a dir, quan un LER no té els recursos necessaris 
per satisfer un paràmetre negociable, fa una reserva dels recursos disponibles al proper LSR 
perquè aquest completi la petició. 
 
 



 
 

 
 

Figura 25. Funcionament del encaminament explícit. 

 
 
CR-LDP ofereix característiques d'enginyeria de trànsit (ET, Traffic Engineering), de manera que és 
possible negociar amb anticipació una ruta especialment. Això permet establir LSPs punt a punt 
amb qualitat de servei en MPLS. 
 
Classe de Servei (CoS) 
 
MPLS està dissenyada per poder cursar serveis diferenciats, segons el model DiffServ del IETF. 
Aquest model defineix una varietat de mecanismes per poder classificar el trànsit en un reduït 
nombre de classes de servei, amb diferents prioritats. Segons els requisits dels usuaris, DiffServ 
permet diferenciar serveis tradicionals com ara el WWW, el correu electrònic o la transferència de 
fitxers (per als quals el retard no és crític), d'altres aplicacions molt més dependents del retard i de 
la variació d'aquest , com són les de vídeo i veu interactiva. Per a això s'empra el camp TOS (Type 
of Service), rebatejat en DiffServ com l'octet DS. Aquesta és la tècnica QoS de marcar els paquets 
que s'envien a la xarxa. 
 
MPLS s'adapta perfectament a aquest model, ja que les etiquetes MPLS tenen el camp EXP per 
poder propagar la classe de servei CoS en el corresponent LSP. D'aquesta manera, una xarxa 
MPLS pot transportar diferents classes de trànsit, ja que: 
 
El trànsit que flueix a través d'un determinat LSP es pot assignar a diferents cues de sortida en els 
diferents salts LSR, d'acord amb la informació continguda en els bits del camp EXP. 
Entre cada parell de LSR exteriors es poden proveir múltiples LSPs, cadascun d'ells amb diferents 
prestacions i amb diferents garanties d'ample de banda. P. ex., un LSP pot ser per tràfic de màxima 
prioritat, un altre per a una prioritat mitjana i un tercer per tràfic best-effort, tres nivells de servei, 
que, lògicament, tindran diferents preus. 
 
Per tant, cada LSR suportarà serveis diferenciats MPLS, podent així: 
 

� Classificar tot el tràfic entrant depenent de la seva classe de servei. 
� Commutar sobre la base de l'Etiqueta i el camp CoS. 
� Gestió de cues per polítiques per a cada tipus de servei. 

 
  
 
 
 
 



 
 

Xarxes Privades Virtuals (VPN) 
 
Una de les principals aplicacions de MPLS, i base del servei MacroEthernet FO, és la possibilitat 
d'implementar MacroEthernet over ADSL basades en MPLS, trucades MPLS / MacroEthernet over 
ADSL. Això s'aconsegueix bàsicament mitjançant l'assignació de dues etiquetes a cada paquet. La 
primera i externa (outer), anomenat Route Label, que especifica com formar el LSP fins arribar al 
LER de sortida i la segona i interna (inner), anomenada VPN Label, per indicar-li al LER de sortida a 
què VPN correspon el paquet a qüestió. 
 
A la següent figura s'aprecia els diversos components de l'arquitectura MPLS / VPN. Aquests són: 
 

� Provider Routers (PR): Són routers del Core de la xarxa MPLS. Equivalen als LER. No 
mantenen informació d'encaminament de les MacroEthernet over ADSL dels clients. 
Commuten els paquets basats en etiquetes imposades pels PE. 
 

� Provider Edge Routers (PER): Són routers frontera de la xarxa MPLS. Equivalen als LSR. 
Mantenen rutes de les VMacroEthernet over ADSL dels clients i es comuniquen amb els CE. 
 

� Customer Edge Routers (CER): Són routers que es comuniquen amb els PES. No 
necessiten implementar MPLS, i només intercanvien informació d'encaminament amb el PE, 
en lloc de comunicar-se amb tots els altres CE. 
 

� Customer Routers (CE): Són routers interns a la xarxa del client. 
 
Cada client veu connectades a les seves xarxes disperses a través de la xarxa de l'operador. Les 
xarxes dels diferents clients no tenen normalment connectivitat entre si. 
 
Les alternatives que ofereixen les MPLS / VPN estan basades principalment en l'ús de VPN Routing 
and Forwarding Instants (VRFs) en els routers PE. Una VRF pot ser vista com un Router Virtual, 
configurat a partir d'un router físic, el qual conté la seva pròpia taula d'encaminament i commutació 
a la qual se li assignen les interfícies que connecten la xarxa de l'operador amb els dispositius del 
client. 
 
Una VRF defineix l'associació d'una seu de client connectat a un router PE a una determinada VPN. 
Les VRF tenen un significat local (dins el marc del router PE) pel que cada VPN pot estar associada 
a una o més VRFs. 
 
Mitjançant aquesta segmentació aconseguim l'aïllament de clients, a més de la possibilitat que cada 
client pugui utilitzar el seu propi pla d'adreçament. 
 
Les VRFs per si soles no són operatives, ja que únicament permeten distingir el routing a nivell local 
en un mateix PE. Cal distingir les adreces IP de les VRFs d'un PE de les d'altres PES, així com 
transportar la informació d'encaminament entre PES. 
 
Distribució d'informació d'encaminament VPN 
 
Un router PE pot aprendre un prefix IP, membre de la família d'adreces IPv4, d'un router CE 
mitjançant encaminament estàtic o bé amb l'ús de protocols d'encaminament dinàmic, podent ser: 
RIPv2, OSPF, EIGRP i BGP. Un cop après i vinculat a la VRF definida, el Parlament Europeu fa 
que el prefix MacroEthernet over ADSLv4 al combinar amb 64 bits, coneguts com Route 
Distinguisher (RD). El RD és un simple nombre que no hereta cap significat, només s'utilitza per 
diferenciar els prefixos IPv4 entre les diferents VMacroEthernet over ADSL. Està format per 3 
camps: 
 
 
 



 
 

� Type (2 bytes): El seu valor determina com interpretar els 2 camps següents (En el 
nostre cas es defineix el Type 0.). 

 
� Administrador Field (2 bytes): Defineix el sistema autònom (AS) de l'operador. 

 
� Assigned Number (4 bytes): Número assignat per l'operador i utilitzat com a 

identificador de VPN. 
 
El resultat obtingut seran 96 bits (64 de RD + 32 del prefix IPv4), els quals permeten identificar 
unívocament la direcció del client. 
 
L'anunci dels prefixos IPv4 de cada VPN es realitza exclusivament entre els routers PE mitjançant 
sessions BGPv4 i les seves extensions de transport multiprotocol o MP-BGP. Aquesta operativa 
permet assegurar que les rutes d'una determinada VPN siguin apreses només per altres membres 
d'aquesta VPN, habilitant-les comunicar entre ells. 
 
L'elecció de MP-BGP per a l'intercanvi d'informació d'encaminament de cada VPN (rutes 
MacroEthernet over ADSLv4) és degut fonamentalment a les característiques d'aquest protocol. Si 
bé protocols IGP com EIGRP o IS-IS van ser concebuts amb suport multiprotocol, BGP suporta una 
quantitat important de prefixos en comparació a qualsevol IGP i conté un quantitat important 
d'atributs per cada prefix, sent això el que, entre altres coses, va fer que MP-BGP fos seleccionat 
per l'operador per aquesta funció. 
 
Control de distribució 
 
Per al control i maneig de prefixos MacroEthernet over ADSLv4, BGP utilitza un atribut de comunitat 
estesa  anomenat Route Target (RT). Aquest atribut permet el filtrat de les rutes VPN apropiades a 
les VRFs correctes. 
 
Cada VRF té associat un o més atributs Route Targets. 
 
Quan un prefix MacroEthernet over ADSLv4 és après per un router PE des d'un CPE, s'hi associen 
un o més atributs RT, establerts per a la VRF en qüestió. Aquests atributs són tractats per BGP com 
atributs de la ruta i inclosos en l'anunci del prefix. És important recordar que la distribució de la ruta 
quedarà confinada per la VPN o VMacroEthernet over ADSL vinculades a aquesta VRF. 
 
Qualsevol ruta associada a un RT es distribuirà a tot router PE que tingui una VRF vinculada a 
aquest Route Target. Quan aquesta ruta és rebuda per un PE, aquest serà après per les VRFs que 
estiguin associades al RT. 
 
Així doncs, podem pensar en l'atribut RT com en un identificador d'un conjunt de VRFs. L'associació 
d'un determinat RT a una ruta li permet ser apresa per les VRFs, les quals faran servir per 
encaminar el trànsit rebut dels corresponents CPEs. 
 
Al conjunt d'atributs Route Target que un router PE s'associa a una ruta MacroEthernet over 
ADSLv4 rebuda des d'un ETR se li denomina Export Targets. Per contra, se li denomina Import 
Targets, al conjunt d'atributs que un PE fa servir per determinar si una ruta rebuda per un altre PE 
pot ser apresa per la VRF associada. Encara que ambdós són diferents, en algunes ocasions 
poden coincidir. Fixeu-vos que una ruta MacroEthernet over ADSLv4 en particular, només serà 
apresa per una determinada VRF si el RT coincideix tant en algun dels Import Targets de la VRF 
com en el contingut de l'anunci de la ruta rebuda. 
 
 
A continuació mostrem el model més simple, on tots els usuaris de la VPN formen un grup tancat 
d'usuaris, podent-ne enviar trànsit entre ells però no amb qualsevol altre usuari extern a la VPN. 
 
 



 
 

 
 

Figura 26.Diagrama de xarxa per a un esquema d'interconnexió VPN bàsic 

 
 
En aquest esquema s'ha assignat un RT per cada VPN per identificar el Export Target i el Import 
Target. La nomenclatura emprada a l'hora d'assignar els RT sol ser la mateixa que la utilitzada per 
als Router Distinguisher. 
 
 
Model de connexió 
 
Un cop revisada la tecnologia MPLS i l'aplicació MPLS / VPN, presentem al model de connexió 
utilitzat pel servei MacroEthernet FO de l'operador de telecomunicacions. 
 
Per a la distribució de rutes entre PE i CE s'utilitzen els següents protocols de routing estàndard: 
eBGP o RIPv2. Aquestes rutes són instaurades en la VRF del client al qual pertanyi, podent no ser 
úniques entre VMacroEthernet over ADSL. 
 
Els routers CE no coneixen la VPN a la qual pertanyen ni les seves rutes MPLS-VPN. 
Els routers PE mantenen taules de rutes separades: 
 

� Una taula de rutes global amb totes les rutes existents al PE i que no són MacroEthernet 
over ADSLv4. Per això pot parlar el protocol de routing OSPF. 

 
� Una o diverses taules de rutes per a cadascuna de les VMacroEthernet over ADSL existents 

en el PE (VRFs). 
 
A més, intercanvien les rutes dels clients (rutes MacroEthernet over ADSLv4) amb la resta de PES 
utilitzant encaminament MP-BGP. D'aquesta manera cada PE sap que un altre PE té una xarxa 
MacroEthernet over ADSLv4 determinada. 
 
Els routers P propaguen rutes utilitzant el protocol OSPF, de manera que els pes es coneguin entre 
si i tinguin connectivitat IP. 
 



 
 

 
 

Figura 27. Model de connexió MPLS / VPN de l'operador per al servei MacroEthernet FO 

 
Interconnexió de MPLS a les Xarxes MAN 
 
En totes les províncies, la connexió entre la xarxa IP / MPLS i la MAN està duplicada, existint 
sempre una connexió doble amb dos Pes diferents. 
 
Els pes es configuren de manera que tots els CPEs d'un mateix client tinguin un PE com a 
destinació principal i l'altre de backup. Això s'aconsegueix mitjançant la manipulació dels anuncis de 
rutes enviats des dels PES cap als CPEs. 
 
El funcionament dels pes en suport és necessari per garantir que el punt d'entrada del trànsit del 
client a la xarxa IP / MPLS sigui únic, i així poder controlar el Cabal d'Accés Nacional contractat pel 
client. 
 
Des del punt de vista de la xarxa MAN, en aquestes connexions el cabal d'accés coincidirà amb la 
velocitat d'accés. 
 

 
Figura 28.Connexions del Backbone IP / MPLS a la MAN 

Xarxa de transport de llarga distancia (RTLD) 

Per al servei que es pretén oferir, es parteix de la premissa que l'operador té una Xarxa de 
Transport de Llarga Distància recolzada en una xarxa de cables de fibra òptica monomode, de 16 a 
32 fibres de modularitat, instal · lats sobre una infraestructura de tri tub enterrat en rasa. 
 
El desplegament de fibra òptica per aquest àmbit de xarxa permet la connectivitat de totes les 
capitals de província, proporcionant a totes elles, com a mínim, dues sortides independents entre si, 
la qual cosa facilita la diversificació del trànsit o el reenrutament d'aquest en cas de fallada en una 
ruta determinada. Això confereix a la xarxa, un alt grau de robustesa i seguretat davant errors. 
 
Per a la connexió de la península amb els arxipèlags de les Balears i Canàries es disposa a més 
d'una àmplia xarxa de cables submarins de fibra òptica. De la mateixa manera que a la península, 
el disseny de les xarxes submarines permet que ambdós arxipèlags comptin, com a mínim, amb 
doble accés per raons de seguretat i diversificació. 



 
 

 

 
 

Figura 29.Infraestructura de fibra òptica de l´ operador. 

 
La RTLD té un nivell òptic a la xarxa basat en la tecnologia de transmissió òptica DWDM (Dense 
Wavelength Division Multiplexing), mitjançant la qual es dóna la possibilitat d'acoblar la sortida de 
diferents fonts emissores de llum, cadascuna a una longitud d'ona o freqüència òptica diferent, 
sobre  
una mateixa fibra òptica monomode. 
 
A la dècada dels 90, el principal problema que presentaven tradicionalment els sistemes DWDM per 
les operadores era el seu enorme preu. No obstant això, la maduresa d'aquesta tecnologia i 
l'explosió de demanda d'ample de banda han possibilitat el desenvolupament de sistemes DWDM 
cada vegada més assequibles i optimitzats en entorns de llargues distàncies i fins i tot en entorns 
metropolitans, presentant-se com una de les alternatives pel que fa a prestacions / cost. 
 
La xarxa de transport de llarga distància de l'operador compte a cada capital de província amb dues 
sales de transmissió, la qual cosa permet diversificar-hi tant les terminacions dels mitjans portadors 
òptics com dels mitjans de transmissió de què disposa per a les seves connexions a la resta de la 
xarxa. 
 
Els equips instal · lats disposen de capacitats de 16 i 32 lambdes de 2.5 Gbps. Bàsicament, els 
tipus d'equips amb els quals ens podem trobar són: 
 

� OTM (Optical Terminal Multiplexer). Multiplexa (en transmissió) i de multiplexa (en recepció) 
la totalitat de canals òptics de l'enllaç instal · lats fins ara. 

 
� ONA (Optical Line Amplifier). Amplifica el senyal DWDM conjunta en el domini òptic (sense 

cap tipus de regeneració elèctrica de cada un dels canals individuals) per al seu transport a 
llargues distàncies. 

 
� OADM (Optical Add & Drop Multiplexer). Extreu informació d'un determinat canal òptic, i 

insereix nova informació reutilitzant aquest canal, sense alterar la resta de canals 
multiplexats i sense cap tipus de conversió electroòptica. Tradicionalment aquests equips no 
permetien executar remotament via programari quins canals extreure i afegir o deixar en 
pas, però, els avenços en filtres òptics i transponedors reconfigurables han esmenat aquesta 
limitació de DWDM. 

 



 
 

 
 
 

Figura 30.Nivell Òptic Inferior de la Xarxa de Transport de Llarga Distància (RTLD). 

 
De la mateixa manera hi ha desplegat un nivell òptic superior en què s'incorporen equips de 
tecnologia DWDM d'alta capacitat (80 lambdes de 10 Gbps) i que forma una veritable "autopista" de 
comunicacions d'alta velocitat entre els punts més importants de la península. 
 

 

 
 

Figura 31.Nivell Óptic Superior de la Xarxa de Transport de Llarga Distancia (RTLD). 
 

Xarxa de transport Metropolitana i Provincial 
 
Mentre que en els entorns de llarga distància, la tecnologia DWDM és pràcticament l'única solució 
viable, en el sector metropolità i provincial apareixen diferents alternatives i la seva elecció depèn 
del model de negoci del proveïdor de serveis en qüestió. Les tecnologies competitives són: SDH  
(Synchronous Digital Hierarchy), DWDM metropolità i Ethernet òptic. 
 
En el nostre cas, en els àmbits urbà / metropolità i provincial l'operador opta per utilitzar: 
 

� Tecnologia SDH, amb capacitat de transmissió de 155 Mbps fins a 10 Gbps.  
 

Aquesta tecnologia és actualment la més utilitzada en xarxes MAN. És un estàndard de transmissió 
digital que resol els problemes de compatibilitat entre equips de diferents proveïdors, la gestió i 
manteniment dels equips, així com de la inserció i l'extracció dels senyals de jerarquies inferiors o 
de menor capacitat, presentats pel seu predecessor, PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy). 
 
SDH és una tecnologia de transmissió basada en la multiplexació en el temps o TDM (Time Division 
Multiplexing), que utilitzen la fibra òptica com a mer sistema de transmissió però, que realitzen les 

 



 
 

funcions d'amplificació, encaminament, extracció i inserció de senyals, etc. en el domini elèctric, a 
diferència de la DWDM. 
 
Altres característiques importants de SDH són la compatibilitat amb la tecnologia de transport 
precedent, és a dir PDH, la possibilitat de transportar nous formats de senyals com ATM 
(Asyncronous Transfer Mode) o IP (Internet Protocol), estandardització mundial, monitorització 
d'errors o qualitat de servei i la seva potent funcionalitat d'administració. 
 
L'estructura de xarxa SDH implementada per l'operador és la següent: 
 

 
 

Figura 32.Estructura SDH en àmbits urbà / metropolità i provincial. 

 
Només les grans ciutats comprenen els tres nivells d'estructura de xarxa descrits. En aquests 
casos, el nivell secundari és on s'estableix la interfície cap a la xarxa de transport de llarga distància 
(per connexió a la resta d'Espanya) i cap a la xarxa internacional. Les àrees urbanes d'altres ciutats 
només comprenen el nivell primari i el nivell d'accés, de manera que aquesta  interfície s'estableix 
en el nivell primari 
 
Els nivells assenyalats a la figura estan suportats per anells de cable òptic amb unes modularies de 
64 i 128 fibres, que uneixen els diferents centres de la ciutat permetent establir seguretat en dos 
graus diferents: diversificació, per circuits de veu commutats, i protecció, per circuits aliens a la 
commutació. 
 
Tecnologia de Xarxa Ethernet òptica 
 
Ethernet òptic tracta d'incorporar els avantatges de l'òptica respecte al parell trenat de coure a les 
característiques de simplicitat d' Ethernet IEEE 802.2, aprofitant a més l'alt coneixement tècnic que 
es té d'aquesta tecnologia. 
 
El Ethernet òptic és escalable, ofereix grans amples de banda i és molt més econòmic que SDH, 
encara que també menys fiable i robusta. Són també sistemes capaços d'utilitzar eficientment 
l'ample de banda, però, la qualitat de servei o la possibilitat de prioritzar aplicacions en funció del 
seu caràcter crític i tractar adequadament el trànsit multimèdia que ofereixen, és molt limitada. 
D'altra banda, tampoc s'adapten gaire bé a les arquitectures típiques metropolitanes, els anells, i les 
distàncies assolides són menors que mitjançant la resta de tecnologies competitives. 
 
Com accessos metropolitans, Ethernet té tres qualitats que el fan una opció atractiva com a 
substituta de SONET / SDH en les MAN. En primer lloc, ofereix velocitats de 100 Mbps i 1 Gbps, i 
ara també de 10 Gbps. A més, el seu cost pot ser fins a deu vegades més barata que la tecnologia 
SONET / SDH. Finalment, en estar basada en estàndards, Ethernet té una enorme presència en les 
empreses de tot el món. 

 
 
 
 


