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Introdução

Este documento descreve como configurar e verificar no ambiente Multisite elástico virtual dos
Ethernet VPN/LAN (EVPN/VxLAN) com 9000 Series Switch do nexo de Cisco.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Camada 3 VPN do Multiprotocol Label Switching (MPLS)●

Protocolo de gateway de borda multiprotocolo (MP-BGP)●

EVPN●

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

 leaf1# N5K-C5672UP-16G-SUP sistema: versão 7.3(0)N1(1)
 leaf2#  N9K-C92160YC-X NXOS: versão 9.2(3)
 spine1# N9K-C9396PX NXOS: versão 9.2(3)
 spine2#  N9K-C9396PX NXOS: versão 9.2(3)
 MultisiteBG1# N9K-C93108TC-EX  NXOS: versão 9.2(3)
 MultisiteBG2# N9K-C93108TC-FX  NXOS: versão 9.3(1)
 multisitespine2# N9K-C9372TX-E NXOS: versão 9.2(3)



 Multistespine1# N9K-C92160YC-X NXOS: versão 9.2(3)
 MultisteLeaf1# N9K-C93108TC-EX NXOS: versão 7.0(3)I7(5)

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 rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto
potencial de qualquer comando.

Produtos Relacionados

Gateway de borda do Multi-local do software mínimo e dos requisitos de hardware EVPN

Item Exigência

Hardware do nexo de Cisco

Plataforma do nexo 9300 EX de Cisco do ●
Plataforma de FX do nexo 9300 de Cisco do ●
Plataforma do nexo 9332C de Cisco do ●
Plataforma do nexo 9364C de Cisco do ●
Plataforma do nexo 9500 de Cisco do ● com placa de linha X9700-EX
Plataforma do nexo 9500 de Cisco do ● com placa de linha X9700-FX

Software Cisco NX-OS Liberação do Software Cisco NX-OS 7.0(3)I7(1) ou mais atrasado
O requisito de software e hardware para os Nós Local-internos de um local VXLAN BGP EVPN
permanece o mesmo que aqueles sem o Multi-local BGW EVPN

Informações de Apoio

O centro de dados é um conjunto de recurso que contenha - potência, armazenamento, e
aplicativos necessários computacionais apoiar todo o ambiente de negócio. O planeamento
apropriado do projeto da infraestrutura do centro de dados é vital. Veja agora o que são os
requisitos críticos e como eles supera. A infraestrutura de TI e as disposições modernas do centro
de dados são com necessidade do HA, capacidade para escalar a um ritmo mais rápido sempre
SOBRE, alto desempenho.

Algumas exigências vitais exploradas no DC espaço projetam/arquiteturas:

A densidade de porta, é melhorada por FEX.●

A capacidade do cálculo é melhorada pela virtualização do hardware (UCS).●

A largura de banda do uplink da camada de acesso é melhorada pelo FI, canal de porta.●

A Redundância do Chassi-nível é melhorada pelo vPC.●

A tela SDN é melhorada pela ACI - automatizar o forro & a folha de prova em uma tela.●

A distribuição rápida & os serviços novos de apoio são melhorados por DCNM.●

O requisito de largura de banda para aplicativos do longo-curso é melhorado pelo serviço da
fibra oculta ou do comprimento de onda.

●



Sobretudo a Redundância e a escamação geográficas são atributos chaves para vibrar/que
escala para fora o ambiente do centro de dados, o Multi-local VxLAN/EVPN ajudam-nos a ter
melhores soluções DCI.

●

Como é o Multi-local útil?

A conectividade externa inclui a conexão do centro de dados ao resto da rede: ao Internet, ao
WAN, ou ao terreno. Todas as opções fornecidas para a conectividade externa são cientes
multitenant e foco no transporte da camada 3 aos domínios da rede externa.

EVPN é uma solução de VPN completa da próxima geração.●

Faz não somente o trabalho de muitas outras tecnologias de VPN mas é melhor demasiado.●

Integração com redes do legado.●

Propaganda seletiva/extensão: Estenda o único L2 - Os VLAN específicos/sub-redes que
podem ser prolongadas que usam o Tipo 2 distribuem.Estenda o único L3 - Os domínios L3
específicos podem ser rotas de utilização prolongadas do Tipo 5.

●

Descoberta automática do grupo de redundância que usa as rotas Type-4.●

A serrilha, massa retira-se dos endereços, indicação SH/AA MH usando o tipo-1 rotas.●

Descoberta automática de pontos finais de túnel do Multicast e de tipo de túnel do MCAST
usando as rotas Type-3.

●

Outros benefícios

• Carga de trabalho que equilibra através dos centros de dados e das nuvens.

• Resposta dinâmica aos rompimentos – abranda riscos de aproximar desastres, a saber
furacões, inundações, etc.,

• Manutenção e migrações do centro de dados - Eventos de planeamento programados durante
um período de tempo, integração com redes do legado.

• Alternativo e Recuperação de desastres aaS.

Topologias apoiadas

Modelo da BGW-à-nuvem●

BGW entre o modelo da espinha e da Super-espinha●

BGW no modelo da espinha●

Modelo lado a lado BGW●
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Troubleshooting

A fim pesquisar defeitos refira o https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/switches/nexus-
9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html

Informações Relacionadas

VXLAN EVPN multi-SiteDesign e White Paper do desenvolvimento●

  Configurando o Multi-local VXLAN EVPN●

https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/switches/nexus-9000-series-switches/215780-troubleshoot-evpn-vxlan-in-multisite-env.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/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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