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Introdução

Este documento descreve a perspectiva de Cisco-Viptela a fim executar o Qualidade de Serviço
(QoS) com WAN definido software (SD-WAN). SD-WAN é a inovação a mais recente a fim
integrar com empresas, negócio, e organizações através do mundo. A nova onda de Tecnologias
SD-WAN permite que os governos e os negócios forneçam o apoio do aplicativo crítico sem a
trabalheira adicional. Mesmo que a nuvem simplifique extremamente o processo de
provisionamento da capacidade, possui diversos desafios novos na área do gerenciamento de
QoS. O SD-WAN novo precisa de combinar os níveis de desempenho, a confiança, e a
Disponibilidade oferecida por um aplicativo e pela plataforma ou pela infraestrutura que a
hospeda.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Solução SD-WAN●

Estrutura tradicional de QoS e de política●

Componentes Utilizados

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

Dispositivos de hardware do vEdge de Cisco●

Software do vEdge de Cisco (VM)●

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.

Problema

Até recentemente, as redes foram construídas restritamente com base em como as redes de
transmissão subjacentes são. Algumas soluções, tais como a engenharia de tráfego do
Multiprotocol Label Switching (MPLS) influenciaram a seleção de trajeto entre Nós, mas o cada
dispositivo da fonte ao destino necessário ser o tráfego programado do permit or deny que flui
entre dois valores-limite e fazem decisões completamente autônomas.

Os serviços de portadora tradicionais como um IP VPN ou MPLS foram supostos por muitos para
ser a única maneira de entregar confiantemente os serviços de QoS para uma organização. O
downside o mais grande do MPLS é custos de largura de banda. Os consumidores de hoje estão
cada vez mais interessados no índice de multimédios largura de banda-hogging tal como os
vídeos e a realidade aumentada do /virtual da realidade (AR) (VR), e no por-megabit alto custado
que as procuras MPLS podem ser fora do alcance. Finalmente, uma rede MPLS não oferece a
proteção de dados incorporado, e se executado incorretamente, pode abrir a rede às
vulnerabilidades.

Também, do ponto de vista de segurança, o tráfego MPLS não é cifrado à revelia. As redes MPLS
oferecem muitos recursos de segurança, contudo, suas soluções de VPN tradicionais não são
sem desafios. Uma chave compartilhada do ‐ é usada pre para autenticar dispositivos do IPSec
de VPN, mas a fim controlar um grande número pre chaves compartilhadas do ‐ através dos
dispositivos múltiplos não escala e é menos seguro. 

Solução

Por outro lado, a aproximação SD-WAN usa controladores de WAN centralizados a fim hospedar
e controlar todas as adjacências com Nós na rede. Fornece a flexibilidade na criação e na
aplicação das políticas. Desde que cada dispositivo espreita somente com os controladores para
políticas planas da Conectividade e do controle a fim passar o tráfego de dados entre Nós do
serviço, estes podem dinamicamente ser ajustados com base na visibilidade total em condições
de rede. Como mostrado aqui, cada roteador anuncia sua informação local ao controlador. Isto
permite que o fluxo de dados seja manipulado facilmente pelo controlador central com o uso das
políticas reforçadas em cada roteador local.



Neste exemplo, o r1 e o R4 não têm nenhuma por pares adjacência apenas o trajeto do plano dos
dados. Consequentemente, o controlador central facilmente controla e altera o fluxo de tráfego.
Por exemplo, pode controlar todos os prefixos do r1 que são anunciados ao R4 através do R3, ou
que determinados prefixos são anunciados ao R4 através do R3, quando certo são anunciados
diretamente do r1, onde o R3 poderia ser um ponto do pedido para uma política de firewall. Esta
aproximação reduz dramaticamente as políticas do plano do volume de dados que precisariam de
ser executadas em cada roteador, com o uso de topologias tradicionais dos trabalhos em rede.
SD-WAN é uma rede de folha de prova que possa ajudar admins a identificar o tráfego crítico e
lhe dar o tratamento especial durante todo a rede.

Configurar e execute Cisco SD-WAN QoS

Na rede de folha de prova SD-WAN, o QoS trabalha quando examina os pacotes que entram na
borda da rede. Cada um do Roteadores do vEdge na rede deve ser configurado para provision
QoS. Uma vez a rede de folha de prova SD-WAN e as conexões do plano do controle são em
serviço, os fluxos de tráfego de dados automaticamente sobre as conexões IPSec entre o
Roteadores do vEdge. O fluxo da transmissão de pacote de dados do padrão pode ser alterado
quando a política centralizada dos dados ou a política localizada dos dados são criadas e
aplicadas.

A política centralizada dos dados dá o controle para controlar o caminho de tráfego que é
distribuído através da rede e o tráfego pode ser controlado (licença ou bloco) baseado no
endereço, na porta, e nos campos do Differentiated Services Code Point (DSCP) no cabeçalho IP
do pacote.



A política localizada dos dados pode controlar o fluxo do tráfego de dados e fora das relações de
um roteador do vEdge e permite características tais como QoS. As políticas podem ser
ativadas se você aplica as Listas de acesso, na direção externa ou na direção de entrada.

Cada relação tem oito filas no Roteadores do vEdge do hardware, numerado de 0 7. à fila 0 é
reservado e usado para o tráfego de controle e o tráfego do Low Latency Queuing (LLQ). Para o
LLQ, qualquer classe que for traçada para se enfileirar 0 deve igualmente ser configurada para
usar o LLQ. Todo o tráfego de controle é transmitido. As filas 1 a 7 estão disponíveis para o
tráfego de dados.

Como ilustrado na imagem 2., as políticas de QoS estão aplicadas a um pacote de dados
enquanto é transmitido de um ramo ao outro:

1. Classifique a entrada - O tráfego de entrada pode ser classificado associando cada pacote com
uma classe de encaminhamento. Os pacotes de dados do grupo das classes de encaminhamento
e atribuem pacotes às filas de saída para a transmissão a seu destino, com base na classe de
encaminhamento.

2. As entradas ACL e definem o vigilante - A taxa de tráfego máxima do enviado ou dados
recebidos em uma relação pode ser controlada configurando vigilantes, e dividir uma rede em
níveis de prioridade múltiplos. Os vigilantes aplicados ao tráfego da interface de entrada permitem
que você conserve recursos deixando cair o tráfego que não precisa de ser distribuído através da
rede.

3. Consulta da rota - o roteador do vEdge verifica a tabela da rota local a fim determinar que
relação o pacote deve usar para alcançar seu destino.

4. Emissores ACL e vigilante - Trafique que se conforma à taxa do vigilante, é transmitida, e
trafique que excede a taxa do vigilante é enviado com uma prioridade diminuída ou deixado
cair. Os vigilantes aplicaram-se ao controle de tráfego que da interface externa a quantidade de
largura de banda se usou.

5. Programação de emissor - Os pacotes podem ser dados a prioridade configurando um mapa
de QoS para cada fila de saída a fim especificar a largura de banda, o tamanho de buffer do
atraso, e a prioridade da perda de pacotes (PLP) das filas de saída. Depende da prioridade do
tráfego que você pode atribuir os pacotes mais altos ou uma mais baixa largura de banda, para
proteger níveis, e dos perfis da gota.

6. Reescrita Output - Se você reescreve regras, permitir que você trace pontos de código do
tráfego quando as saídas de tráfego no sistema. Defina a reescrita-regra para overwrite o campo
DSCP do cabeçalho IP exterior. Aplique a reescrita-regra na relação de partida (da saída).

Configurar a política de QoS

Estas etapas descrevem a configuração localizada da política dos dados (QoS):



Etapa 1. Configurar as classes de encaminhamento e o mapeamento às filas de saída. Defina o
mapa da classe a fim classificar pacotes, pela importância, em classes de encaminhamento
apropriadas. Refira o mapa da classe em uma lista de acessos.  

policy

 class-map

 class best-effort queue 3

 class bulk-data queue 2

 class critical-data queue 1

 class voice queue 0

Etapa 2. Configurar as classes de encaminhamento do planificador de QoS. Defina o
planificador dos qos e especifique a taxa em que o tráfego é enviado na relação. Refira o vigilante
em uma lista de acessos.

policy

 qos-scheduler be-scheduler

 class                          best-effort

 bandwidth-percent     20

 buffer-percent            20

 scheduling                 wrr

 drops                         red-drop

 !

 qos-scheduler bulk-scheduler

 class                          bulk-data

 bandwidth-percent     20



 buffer-percent            20

 scheduling                 wrr

 drops                         red-drop

 !

 qos-scheduler critical-scheduler

 class                           critical-data

 bandwidth-percent     40

 buffer-percent            40

 scheduling                 wrr

 drops                         red-drop

 !

 qos-scheduler voice-scheduler

 class                          voice

 bandwidth-percent     20

 buffer-percent            20

 scheduling                 llq

 drops                         tail-drop

Etapa 3. Agrupe planificadores de QoS e defina o mapa de QoS:

policy

 qos-map MyQoSMap

 qos-scheduler be-scheduler

 qos-scheduler bulk-scheduler

 qos-scheduler critical-scheduler

 qos-scheduler voice-scheduler

Etapa 4. Aplique o mapa de QoS à interface de saída:

interface ge0/1

 qos-map  MyQoSMap

Etapa 5. Defina uma lista de acessos a fim classificar pacotes de dados em classes de
encaminhamento apropriadas:

policy

 access-list MyACL



 sequence 10

  match

   dscp 46

  !

  action accept

   class voice

  !

 !

 sequence 20

  match

   source-ip          10.1.1.0/24

   destination-ip   192.168.10.0/24

  !

  action accept

   class bulk-data

   set

    dscp 32

   !

  !

 !

 sequence 30

  match

   destination-ip  192.168.20.0/24

  !

  action accept

   class critical-data

   set

    dscp 22

   !

  !

 !

 sequence 40



  action accept

   class best-effort

   set

    dscp 0

   !

  !

 !

 default-action drop

Etapa 6. Aplique a lista de acessos a uma relação:

vpn 10

 interface ge0/0

 access-list MyACL in

 !

Informações Relacionadas

Exigências ideais a fim conseguir QoS garantido com SD-WAN:

Éfácil compreender a respeito de porque isto porque uma solução ameaça o MPLS tradicional
WAN lá fora enquanto a solução do QoS de Cisco SD-WAN pode entregar os níveis de QoS que
combinam sobre o Internet com o uso dos métodos dinâmicos. Cisco SD-WAN seleciona
dinamicamente a variedade a mais eficaz na redução de custos dos enlaces privados e das
conexões de Internet públicas. Com SD-WAN, os aplicativos não são à mercê da largura de
banda padrão, mas pelo contrário, a conexão que é a mais aplicável a cada app é selecionada.

Apesar de se o MPLS ou SD-WAN são a melhor solução, é importante notar que o QoS com SD-
WAN pode ser conseguido sem MPLS com um Internet simétrico sem a perda de pacotes com
VPN. Se o tráfego atravessa saltos múltiplos através dos ISP múltiplos, um negócio não pode
garantir como a missão crítica e os serviços sensíveis a retardo executarão. O fato é, as
configurações ativo-ativas da necessidade do Produtos SD-WAN a fim melhorar a confiança e o
QoS de WAN.

Em curto, SD-WAN é uma tecnologia fantástica que reduza a dependência em redes MPLS no
futuro. Você pode offload algum do tráfego NON-interativo a uma conexão de Internet de banda
larga. Por exemplo, o SD-WAN pôde distribuir o tráfego latência-sensível tal como a Voz sobre
um link MPLS, que garantisse QoS, e tudo mais sobre uma conexão de Internet de banda larga
ou ele pôde combinar dois links de faixa larga para aproximar o MPLS.
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