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Introdução

Este original descreve como distribuir/configura Layer2 EVPN sobre o segmento que distribui o
MPLS em 9000 Series Switch do nexo de Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

Exigido para ter o conhecimento no BGP, OSPF, MPLS, LDP, RSVP, EVPN, segmento
Routing(SR)

Componentes Utilizados

Interruptor 93360YC-FX2 do nexo de Cisco que é executado com 9.3.(3)

Interruptor 93240YC-FX2 do nexo de Cisco que é executado com 9.3.(3)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.

Background

Defina a camada 2 VPN, VPLS/L2-EVPN é um serviço Multiponto-à-multiponto da camada 2 VPN
que conecte ramos múltiplos de um cliente, em uma única arquitetura comutada lógica sobre uma
rede IP/MPLS.

SÊNIOR Layer2 EVPN-MPLS:



EVPN (RFC 7432) é a solução MPLS-baseada BGP que foi usada para serviços dos Ethernet
da próxima geração na rede virtualizada do centro de dados

●

EVPN usa diversos montagens de bloco tais como o “RD”, o “RT” e o “VRF” das Tecnologias
existentes MPLS

●

EVPN opera-se em contraste com os VPL existentes permitindo a aprendizagem MAC
baseada controle plano no núcleo

●

Em EVPN, os PE que participam nos exemplos EVPN aprendem rotas do cliente MAC no
controle plano usando o protocolo MP-BGP

●

A aprendizagem MAC do controle plano fornece um número de benefícios que permitem que
EVPN enderece os defeitos VPL, incluindo o apoio para o hospedagem múltipla o
Balanceamento de carga do por-fluxo

●

O SÊNIOR L2 EVPN é novos recursos disponíveis em NXOS 9.3(1) e nele o `s apoiado no
nexo 9300 FX2 Series da plataforma

●

Limitações para L2 EVPN sobre o SÊNIOR MPLS:

A inundação da camada de roteamento 2 EVPN do segmento é baseada no mecanismo da
replicação do ingresso

●

Usa o tipo 3 rota EVPN para o tráfego do VAGABUNDO ●

 O núcleo MPLS não apoia o Multicast●

A supressão ARP não é apoiada●

A consistência que verifica no VPC não é apoiada●

O mesmo L2 EVI e o L3 EVI não podem ser configurados junto●

Configurar

Diagrama de
Rede



Etapas de configuração de nível elevado:

Instale características●

Configurar o IP address - Forro●

Configurar o IGP - OSPF●

Configurar o MP-BGP●

Configurar a folha de prova VLAN e EVPN●

Configurar o host final para a camada 2●





Verificação



Referências

Roteamento do segmento no White Paper dos Switches da plataforma do nexo 9500, 9300 de
Cisco, 9200, 3200, e 3100
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