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Inleiding

Dit document beschrijft hoe u het apparaat kunt configureren en controleren in Ethernet
VPN/Virtual Extensible LAN (EVPN/VxLAN) Multisite Environment met Cisco Nexus 9000 Series-
switches.

Voorwaarden

Vereisten

Cisco raadt kennis van de volgende onderwerpen aan:

Multiprotocol Label Switching (MPLS) Layer 3 VPN●

Multiprotocol-Border Gateway Protocol (MP-BGP)●

EVPN●

Gebruikte componenten

De informatie in dit document is gebaseerd op de volgende software- en hardware-versies:

 blad1# N5K-C5672UP-16G-SUP systeem: versie 7.3(0)N1(1)
 blad2#  N9K-C92160YC-X NXOS: versie 9.2(3)
 ruggegraat1# N9K-C9396PX NXOS: versie 9.2(3)
 wervelkolom2#  N9K-C9396PX NXOS: versie 9.2(3)
 MultisiteBG1# N9K-C93108TC-EX  NXOS: versie 9.2(3)
 MultisiteBG2# N9K-C93108TC-FX  NXOS: versie 9.3(1)



 vermenigvuldigingsget
al 2# N9K-C9372TX-E NXOS: versie 9.2(3)

 Multistreep1# N9K-C92160YC-X NXOS: versie 9.2(3)
 MultisteLeaf1# N9K-C93108TC-EX NXOS: versie 7.0(3)I7(5)

De informatie in dit document is gebaseerd op de apparaten in een specifieke
laboratoriumomgeving. Alle apparaten die in dit document worden beschreven, hadden een
opgeschoonde (standaard)configuratie. Als uw netwerk levend is, zorg er dan voor dat u de
mogelijke impact van om het even welke opdracht begrijpt.

Verwante producten

Minimale software- en hardwarevereisten EVPN-grenstoevoerslang

Item Vereisten

Cisco Nexus-hardware

● Cisco Nexus 9300 EX platform
● Cisco Nexus 9300 FX platform
● Cisco Nexus 9332C platform
● Cisco Nexus 9364C platform
● Cisco Nexus 9500 platform met X9700-EX lijnkaart
● Cisco Nexus 9500 platform met X9700-FX lijnkaart

Cisco NX-OS-software Cisco NX-OS softwarerelease 7.0(3)I7(1) of hoger
De hardware- en softwarevereisten voor de Site-Interne knooppunten van een VXLAN BGP
EVPN-site blijven dezelfde als die zonder EVPN Multi-Site BGW

Achtergrondinformatie

Het datacenter is een resource pool die bestaat uit computationele kracht, opslag en benodigde
toepassingen ter ondersteuning van een willekeurig bedrijfsklimaat. Een goede planning van het
ontwerp van de datacenterinfrastructuur is van vitaal belang. Bekijk nu wat de cruciale vereisten
zijn en hoe ze overkomen. Moderne IT-infrastructuren en datacenterimplementaties zijn nodig om
te kunnen beschikken over HA, in staat om sneller te kunnen schalen, met hoge prestaties, altijd
op.

Een paar onderzochte vitale vereisten in DC Design/Architecture space:

Poortdichtheid wordt verbeterd door FEX.●

De computing-capaciteit wordt verbeterd door middel van hardwarevirtualisatie (UCS).●

De bandbreedte van de toegangslaag wordt verbeterd door FI, Port-Channel.●

Redundantie van Chassis-Level wordt verbeterd door vPC.●

SDN-weefsel wordt verbeterd door ACI - automatische underlay & Overlay in een stof.●

Snelle implementatie en ondersteuning van nieuwe services worden verbeterd door DCNM.●



De bandbreedte-eis voor toepassingen op lange afstand wordt verbeterd door de dienst
donkere vezel of golflengte.

●

Bovenal zijn geografische redundantie en schalen belangrijke eigenschappen voor het
verwijderen/opschalen van een datacenter-omgeving, helpt Multisite VxLAN/EVPN ons om
betere DCI-oplossingen te hebben.

●

Hoe is het nuttig om meerdere sites te bereiken?

Externe connectiviteit omvat de verbinding van het datacentrum met de rest van het netwerk: op
het internet, het WAN of de campus. Alle opties die voor externe connectiviteit worden geboden
zijn bewust van meerdere huurders en richten zich op Layer 3 transport naar de externe
netwerkdomeinen.

EVPN is een next-generation all-in-one VPN-oplossing.●

Het doet niet alleen het werk van veel andere VPN-technologieën, maar het is ook beter.●

Integratie met verouderde netwerken.●

Selectieve advertentie/uitbreiding: Lijn de enige L2 - Specifieke VLAN’s/Subnetten uit die met
Type-2 routes kunnen worden uitgebreid.Lijn de enige L3 - Specifieke L3 domeinen uit met
type-5 routes.

●

Auto-ontdekking van redundantie-groep met gebruik van type 4-routes.●

Aliasing, massale intrekking van adressen, SH/AA MH-indicatie via type 1-routes.●

Auto-ontdekking van multicast tunnelendpoints en MCAST-tunneltype met behulp van Type 3-
routes.

●

Overige voordelen

・ Werklastverdeling over datacenters en clouds.

・ Proactieve respons op verstoringen - vermindert het risico van naderende rampen, zoals
orkanen, overstromingen, enz.,

・ Onderhoud van datacenters en migratie - geplande gebeurtenissen die over een langere
periode zijn gepland, integratie met verouderde netwerken.

・ Back-up en noodherstel

Ondersteunde onderwerpen

BGW-to-Cloud-model●

BGW’s tussen Spine en Super-Spinemodel●

BGW’s op spinemodel●



BGW’s Terug-naar-Terug model●

Topologie

Configureren







Verifiëren







Problemen oplossen

Zie tohttps://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-
troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html voor probleemoplossing

Gerelateerde informatie

Whitepaper over multi-siteDesign en implementatie van VXLAN●

  VXLAN EVPN multi-site configureren●

/content/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html
/content/en/us/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-739942.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/7-x/vxlan/configuration/guide/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_VXLAN_Configuration_Guide_7x/b_Cisco_Nexus_9000_Series_NX-OS_VXLAN_Configuration_Guide_7x_chapter_01100.html
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