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Introdução

Este original é explicar como distribuir uma tela Multisite do nexo 9000 VXLAN TRM de Cisco
onde os gateways de borda sejam conectados através do Switches DCI

Topologia

Detalhes da topologia

O DC1 e DC2 são dois lugar de Datacenter que estão executando VXLAN.●

Os gateways de borda DC1 e DC2 são conectados entre si através do Switches DCI.●

O Switches DCI não executa nenhum VXLAN; Aqueles estão executando o eBGP para o
forro para o reachability do DC1 a DC2 e vice-versa. O Switches DCI é configurado
igualmente com o vrf do inquilino; Neste exemplo, seria VRF "tenant-1".

●

O Switches DCI igualmente conecta às redes externas que são NON-VXLAN.●

As conexões VRFLITE são terminadas nos gateways de borda (o apoio da coexistência de
VRFLITE e de funções do gateway de borda começado de NXOS-9.3(3) e de DCNM-11.3(1))

●

Os gateways de borda estão sendo executado no modo de Anycast; Quando o TRM sendo
executado (Multicast roteado do inquilino) nesta versão, os gateways de borda não pode ser
configurado como o vPC (consulte o manual de configuração Multisite TRM para outras
limitações)

●

Para esta topologia, todo o Switches BGW terá duas conexões física para cada um do
Switches DCI; Uma relação estará no padrão VRF (que será usado para o tráfego de Inter-
local) e a outra relação estará no VRF tenant-1 que é usado para estender para fora
VRFLITE ao ambiente NON-vxlan.

●



Detalhes PIM/Multicast (específico TRM)

O forro PIM RP para ambos os locais é o Switches da espinha e Loopback254 é configurado
para o mesmos. O forro PIM RP é usado de modo que o VTEPs possa enviar registros PIM
assim como o PIM se junte às espinhas (para fins da replicação do tráfego do VAGABUNDO
para vário VNIDs)

●

Para o TRM, o RP pode ser especificado por meios diferentes; Aqui com a finalidade do
original, o PIM RP é o roteador central na parte superior da topologia que é externo à tela
VXLAN. 

●

Todo o VTEPs terá o roteador central apontado como PIM RP configurado em VRF
respectivos

●

DC1-Host1 está enviando o Multicast ao grupo 239.144.144.144; DC2-Host1 é receptor para
este grupo em DC2 e um host External(172.17.100.100) ao vxlan igualmente está
subscrevendo a este grupo

●

DC2-Host1 está enviando o Multicast ao grupo 239.145.145.145; DC1-Host1 é receptor para
este grupo no DC1 e um host External(172.17.100.100) ao vxlan igualmente está
subscrevendo a este grupo

●

DC2-Host2 é em Vlan 144 e é receptor para grupos 239.144.144.144 do Multicast e
239.100.100.100

●

Host(172.17.100.100) externo estão enviando o tráfego para que DC1-Host1 e DC2-Host1
são receptores.

●

Isto cobre o leste/para o oeste fluxos inter e intra de Vlan e de norte/para o sul de tráfego
multicast

●

Componentes Utilizados

Corredor dos 9k Switch do nexo 9.3(3)●

Corredor DCNM 11.3(1)●

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.

Etapas de nível elevado

1) Considerando que este original é baseado em dois DC que utilizam a característica Multisite
VXLAN, duas telas fáceis têm que ser criadas

2) Crie o MSD e mova o DC1 e o DC2

3) Crie a tela externo e adicionar o Switches DCI

4) Crie o forro e a folha de prova Multisite

5) Crie acessórios da extensão VRF em gateways de borda

6) Verificação do tráfego de unicast



7) Verificação do tráfego multicast

Passo 1: Criação da tela fácil para o DC1

O início de uma sessão a DCNM e do painel, seleciona o option-> da “construtor tela”●

Selecione “criam a opção da tela”●



Está em seguida fornecer o nome da tela, molde e então sob a aba “geral”, enche acima o
ASN relevante, numeração da interface de construção, o gateway MAC(AGM) do molde

●

# o AGM é usado por anfitriões na tela como o MAC address do gateway padrão. Este será o
mesmo em todo o Switches da folha (que todo o Switches da folha dentro da tela estão
executando a transmissão da tela do anycast). O endereço IP de Gateway padrão e o MAC
address estão indo ser o mesmo em todo o Switches da folha

Está em seguida ajustar o modo da replicação●



# o modo da replicação para esta finalidade do documet é Multicast; Uma outra opção é usar o
ingresso Replication(IR)

# a sub-rede do grupo de transmissão múltipla será o grupo de transmissão múltipla usado por
VTEPs para replicate o tráfego do VAGABUNDO (como pedidos ARP)

# a caixa de verificação para “permite Multicast(TRM) distribuído inquilino” tem que ser permitida

# povoe outras caixas como necessário.

A aba para o vPC é deixada sem tocar porque a topologia aqui não está usando nenhum vPC●

Está em seguida à aba dos protocolos●



# altere as caixas relevantes como necessárias.

Está em seguida o guia avançada●



# para esta finalidade do original, todos os campos são saidos no padrão.

# o ASN é automóvel povoado de esse que foi fornecido dentro do tab geral

Está em seguida encher acima os campos na aba dos “recursos”●



# a escala IP do laço de retorno do roteamento do forro seria essas usadas para protocolos como
o BGP, OSPF

# a escala IP do laço de retorno do forro VTEP é essas que serão usadas para a relação NVE.

# o forro RP é para o PIM RP que é usado para grupos de transmissão múltipla do VAGABUNDO.

Encha acima outras abas com a informação relevante e então “salvar”●

Passo 2: Criação da tela fácil para DC2

Execute a mesma tarefa que em etapa 1 para criar uma tela fácil para DC2●

Certifique-se fornecer o bloco diferente do IP address sob recursos para laços de retorno
NVE e de roteamento e todas as outras áreas relevantes

●

Os ASN devem ser diferentes também●

A camada 2 e a camada 2 VNIDs são mesma●

Passo 3: Criação do MSD para Multisite



Uma tela MSD terá que ser criada como mostrado abaixo.●

Encha acima a aba DCI também ●

# o método do desenvolvimento da folha de prova IFC do Multi-local é “Direct_To_BGWS” porque
aqui o DC1-BGWs formará a conexão da folha de prova com o DC2-BGWs. O Switches DCI
mostrado na topologia é apenas dispositivos da camada 3 do trânsito (assim como VRFLITE)

A próxima etapa é mencionar a escala Multisite do laço de retorno (este IP address será
usado como o IP Multisite do laço de retorno em DC1 e em DC2 BGW; O DC1-BGW1 e o

●



DC1-BGW2 compartilham do mesmo IP multisite do laço de retorno; O DC2-BGW1 e o DC2-
BGW2 compartilham do mesmo IP Multisite do laço de retorno mas serão diferentes daquele
do DC1-BGWs

# uma vez que os campos são povoados, clique a “salvaguarda”.

# uma vez que etapas 1 a 3 são executadas, a página do construtor da tela olhará como abaixo.

Passo 4: Telas DC1 e DC2 móveis no MSD Multisite

# nesta etapa, nas telas DC1 e DC2 são movidos para o Multisite-MSD que foi criado em etapa 3.
Estão abaixo os screenshots em como conseguir o mesmos.



# selecione o MSD, clique sobre do “telas movimento” e selecione então o DC1 e o DC2 um por
um e então “adicionar”.

# uma vez que ambas as telas são movidas, o Home Page olharia como abaixo

# o Multisite-MSD mostrará o DC1 e o DC2 como telas do membro

Passo 5: Criação dos VRF

# criar VRF pode ser feita da tela MSD que será aplicável para ambas as telas. Estão abaixo os
screenshots para conseguir o mesmos.



# preencha o guia avançada também e então “crie”

Passo 6: Criação das redes

# criando Vlans e VNIDs correspondente, os SVI podem ser feitos da tela MSD que será aplicável
para ambas as telas.



# em “avançou” a aba, permitem a caixa de seleção se os BGW são exigidos ser o gateway para
as redes

# uma vez que todos os campos são povoados, o clique “cria a rede”

# repetição as mesmas etapas para alguns outros /Networks de Vlans

Etapa 7: Criação da tela externo para o Switches DCI

# este exemplo toma na consideração do Switches DCI que estão no trajeto do pacote do DC1 a
DC2(as distante enquanto uma comunicação do inter-local é referida) qual seja geralmente - visto
quando há mais de 2 telas. 

# a tela externo incluirá os dois Switches DCI que está na parte superior da topologia mostrada no
início deste original

# crie o Fabri com o molde “externo” e especifique o ASN

# altere todos os outros campos relevantes para o desenvolvimento



Passo 8: Adicionar comuta em cada tela

# aqui, todo o Switches pela tela será adicionado na tela respectiva.

O procedimento para adicionar o Switches é mostrado dentro abaixo dos screenshots.



# se de “a configuração Preseve” é “NÃO”; toda a configuração de switch que estar presente será
apagada; A exceção é o hostname, variável de inicialização, o IP address MGMT0, rota no
Gerenciamento do contexto VRF

# ajuste os papéis no Switches corretamente (pelo direito - clique sobre o interruptor, ajuste o
papel e então o papel relevante

# igualmente arranje a disposição do Switches em conformidade e clique então da “a disposição
salvaguarda”







Etapa 9: Ajustes TRM para telas individuais

A próxima etapa é permitir caixas de seleção TRM no cada telas●



# execute esta etapa para todas as redes para todas as telas.

Uma vez que isto é feito, os VRF em telas individuais estão exigidos igualmente fazer
algumas mudanças e adicionar a informação como abaixo.

●

# isto tem que ser feito no DC1 e no DC2 também para a seção VRF.



# a nota que o grupo de transmissão múltipla para o VRF-> 239.1.2.100 esteve mudado
manualmente do automóvel povoou um; O melhor prática é usar o grupo diferente para a camada
3 VNI VRF e para todo o o grupo de transmissão múltipla do tráfego do VAGABUNDO L2 VNI
Vlans

Etapa 10: Configuração VRFLITE em gateways de borda

# partindo de NXOS 9.3(3) e de DCNM 11.3(1), os gateways de borda podem atuar como os
gateways de borda e o ponto da Conectividade VRFLITE (que deixarão o gateway de borda ter
um neighborship VRFLITE com um roteador externo e assim que os dispositivos externos pode
se comunicar com os dispositivos na tela)

# com a finalidade deste original, os gateways de borda estão formando o neighborship VRFLITE
com o roteador DCI que estão no norte da topologia mostrada acima. 

# um ponto a notar é aquele; VRFLITE e as relações Multisite do forro não podem ser os mesmos
enlaces físicos. As relações separadas terão que ser giradas até o formulário o vrflite e o forro
multisite

# os screenshots abaixo ilustrarão como conseguir VRF LITE e Ramais multisite em gateways de
borda.





# interruptor “à vista tabular”

# o movimento à aba “liga” e então adiciona da “uma relação inter-tela VRFLITE” e terá que
especificar a tela da fonte como o DC1 e a tela do destino como DCI

# selecione a relação direita para a interface de origem que isso conduz ao interruptor correto DCI

# sob o perfil da relação, forneça o local e os endereços IP remotos

# igualmente permita a caixa de verificação “automóvel distribuem a bandeira” de modo que a
configuração do Switches DCI para VRFLITE seja igualmente automóvel povoada (esta é feita em
uma etapa futura)

# os ASN são automóvel povoado

# uma vez que todos os campos são preenchidos com a informação correta, clique o botão da
“salvaguarda”

Acima da etapa têm que feito para todo o BGW às conexões DCI em todos os 4 gateways de
borda em direção aos dois Switches DCI.

●

Considerando a topologia deste original, haverá um total de 8 conexões da inter-tela VRF
LITE e olha como abaixo.

●



Etapa 11: Configuração Multisite do forro em gateways de borda

# a próxima etapa é configurar o forro Multisite em cada gateway de borda em cada tela.

# por esse motivo, nós precisaremos enlaces físicos separados dos BGW ao Switches DCI. As
relações que foram usadas para VRFLITE na etapa 10 não podem ser usadas para a folha de
prova multisite

# estas relações serão parte de do “vrf padrão” ao contrário da precedente onde as relações
serão parte de vrf do inquilino (este exemplo, é tenant-1)

# abaixo dos screenshots ajudará a andar com as etapas para fazer esta configuração.



# a mesma etapa terá que ser executada para todas as conexões dos BGW ao Switches DCI

# na extremidade, um total de 8 conexões multisite do forro da inter-tela será considerado como
abaixo.



Etapa 12: Ajustes Multisite da folha de prova para o TRM

# quando o forro Multisite é terminado, as relações da folha de prova/relações multisite auto-serão
povoadas e podem ser consideradas dentro da vista Tabular sob as relações dentro da tela
Multisite MSD.

# à revelia, a folha de prova Multisite formará somente o neighborship do evpn BGP l2vpn de
cada local BGW ao outro que é exigido para a comunicação do unicast de um local a outro.
Contudo, quando o Multicast está exigido para ser executado entre os locais (que estão
conectados pela característica multisite vxlan), exige-se para permitir a caixa de seleção TRM
como visto abaixo para todas as relações da folha de prova dentro da tela Multisite MSD. Os
screenshots ilustrarão como executar isto.

Passo 13: Salvar/distribua no MSD e em telas individuais

# execute uma salvaguarda/distribua-a que empurre configurações relevantes conforme as
etapas acima que foram executadas

# ao selecionar o MSD, as configurações que serão empurradas, serão somente aplicáveis para
os gateways de borda.



# daqui exige-se para salvar/distribui-se para as telas individuais, que empurrarão as
configurações relevantes para todo o Switches regular da folha/VTEPs

Passo 14: Acessórios da extensão VRF para o MSD

# selecione o MSD e vá à seção VRF

# a nota que a opção do alargamento tem que ser “MULTISITE+VRF_LITE” como neste original,
em funcionalidade do gateway de borda e no VRFLITE é integrada no Switches do gateway de
borda.

# AUTO_VRF_LITE será ajustado para retificar

# o PAR que O NOME VRF terá que ser povoado manualmente para todos os 8 como mostrado
abaixo dos BGW a DCI comuta (aqui, o exemplo usa o mesmo NOME VRF no Switches DCI)

# feito uma vez, clique “salvaguarda”



# ao criar Ramais VRF, somente os gateways de Boder terão configurações extras para o
Switches VRFLITE DCI

# daqui a folha regular terá que ser selecionada separadamente e clicar então sobre como
mostrado as “caixas de seleção” para cada inquilino VRF acima.

# clique sobre Deploy para empurrar as configurações

Etapa 15: Empurrando configurações de rede para a tela do
MSD

# selecione as redes relevantes dentro da tela MSD 



# nota que somente os gateways de borda estão selecionados neste momento; Execute o
mesmos e selecione o Switches regular da folha/o DC1-VTEP e DC2-VTEP de VTEPs-> neste
caso.

# feito uma vez, clique “distribuem” (que empurrará configurações para todos os 6 Switch acima)

Passo 16: Verificando o VRF e as redes em todos os VRF

# esta etapa é verificar se o VRF e as redes são mostrados como “distribuído” em todas as telas;
se sua exibição como pendente, se certifica “distribuir” as configurações.

Etapa 17: Configurações de distribuição na tela externo



# esta etapa é exigida para empurrar todo o endereçamento de IP relevante, BGP, configurações
VRFLITE para o Switches DCI.

# para fazer isto, selecionar a tela externo e para clicar sobre a “salvaguarda & para distribui-la”

DCI-1# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.1, local AS number 65001

BGP table version is 173, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.1       4 65000      11      10      173    0    0 00:04:42 5

10.4.10.9       4 65000      11      10      173    0    0 00:04:46 5

10.4.20.37      4 65002      11      10      173    0    0 00:04:48 5

10.4.20.49      4 65002      11      10      173    0    0 00:04:44 5

DCI-1# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.2, local AS number 65001

BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory

BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.1      4 65000       8      10       14    0    0 00:01:41 2

10.33.10.9      4 65000      10      11       14    0    0 00:03:16 2

10.33.20.1      4 65002      11      10       14    0    0 00:04:40 2

10.33.20.9      4 65002      11      10       14    0    0 00:04:39 2

DCI-2# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001

BGP table version is 160, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

22 network entries and 28 paths using 6000 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.5       4 65000      12      11      160    0    0 00:05:10 5

10.4.10.13      4 65000      12      11      160    0    0 00:05:11 5

10.4.20.45      4 65002      12      11      160    0    0 00:05:10 5

10.4.20.53      4 65002      12      11      160    0    0 00:05:07 5

DCI-2# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001

BGP table version is 14, IPv4 Unicast config peers 4, capable peers 4

2 network entries and 8 paths using 1200 bytes of memory

BGP attribute entries [2/336], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.5      4 65000      10      11       14    0    0 00:03:28 2

10.33.10.13     4 65000      11      11       14    0    0 00:04:30 2

10.33.20.5      4 65002      12      11       14    0    0 00:05:05 2

10.33.20.13     4 65002      12      11       14    0    0 00:05:03 2

# distribuído uma vez, nós veremos 4 neighborships IPv4 BGP de cada interruptor DCI a todos os
BGW e 4 neighborships IPv4 VRF BGP também (que é para a extensão do inquilino VRF)



Etapa 18: Configurando o iBGP entre o Switches DCI

# considerando que o Switches DCI está tendo as relações conectadas entre se, um neighborship
do iBGP IPv4 é ideal de modo que se alguma conexão a jusante vai para baixo no interruptor
DCI-1, o norte ao tráfego sul possa ainda ser enviado através de DCI-2

# para isto, um Neighborship do iBGP IPv4 é exigido entre o Switches DCI e o seguinte-lúpulo-
auto do uso também em cada lado. 

# uma vontade de forma livre tem que ser girada acima no Switches DCI para conseguir isto. As
linhas exigidas de configurações são como abaixo.

# o Switches DCI na topologia acima é configurado no vPC; Assim, o backup SVI pode ser usado
para construir o iBGP Neighborships

# selecione a tela e o direito DCI - clique cada interruptor e a “vista/edita políticas”

# faça a mesma mudança no interruptor DCI-2 e “save&Deploy” para empurrar então as
configurações reais para o Switches DCI

# feito uma vez, a verificação CLI pode ser feita usando o comando abaixo.



DCI-2# sh ip bgp sum

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.10.100.2, local AS number 65001

BGP table version is 187, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

24 network entries and 46 paths using 8400 bytes of memory

BGP attribute entries [6/1008], BGP AS path entries [2/12]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.4.10.5       4 65000    1206    1204      187    0    0 19:59:17 5

10.4.10.13      4 65000    1206    1204      187    0    0 19:59:19 5

10.4.20.45      4 65002    1206    1204      187    0    0 19:59:17 5

10.4.20.53      4 65002    1206    1204      187    0    0 19:59:14 5

10.10.8.1       4 65001      12       7      187    0    0 00:00:12 18    # iBGP neighborship

from DCI-2 to DCI-1

Etapa 19: Verificação de neighborships IGP/BGP

Neighborships OSPF

# como todo o forro IGP é o OSPF neste exemplo, todo o VTEPs formará o neighborship OSPF
com as espinhas e este inclui o Switches BGW em um local também.

DC1-SPINE# show ip ospf neighbors

 OSPF Process ID UNDERLAY VRF default

 Total number of neighbors: 3

 Neighbor ID     Pri State            Up Time  Address         Interface

 10.10.10.3        1 FULL/ -          1d01h    10.10.10.3      Eth1/1     # DC1-Spine to DC1-

VTEP 10.10.10.2 1 FULL/ - 1d01h 10.10.10.2 Eth1/2 # DC1-Spine to DC1-BGW2 10.10.10.1 1 FULL/ -

1d01h 10.10.10.1 Eth1/3 # DC1-Spine to DC1-BGW1

# todos os laços de retorno (IDs do BGP Router, laços de retorno NVE) são anunciados no OSPF;
Daqui dentro de uma tela, todos os laços de retorno são aprendidos através do protocolo de
roteamento OSPF que ajudaria mais em formar o neighborship do evpn l2vpn

Neighborships BGP

# dentro de uma tela, esta topologia terá neighborships do evpn l2vpn das espinhas ao VTEPs
regular e igualmente aos gateways de borda.

DC1-SPINE# show  bgp l2vpn evpn sum

BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000

BGP table version is 80, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3

22 network entries and 22 paths using 5280 bytes of memory

BGP attribute entries [14/2352], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor V AS MsgRcvd MsgSent TblVer InQ OutQ Up/Down State/PfxRcd 10.10.10.1 4 65000 1584 1560

80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine to DC1-BGW1 10.10.10.2 4 65000 1565 1555 80 0 0 1d01h 10 # DC1-Spine

to DC1-BGW2 10.10.10.3 4 65000 1550 1554 80 0 0 1d01h 2 # DC1-Spine to DC1-VTEP

# considerando que este é um desenvolvimento multisite com os gateways de borda que
espreitam de um local ao outro evpn de utilização do eBGP l2vpn, a mesma pode ser utilização
verificada abaixo do comando em um interruptor do gateway de borda.



DC1-BGW1# show  bgp l2vpn evpn sum

BGP summary information for VRF default, address family L2VPN EVPN

BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000

BGP table version is 156, L2VPN EVPN config peers 3, capable peers 3

45 network entries and 60 paths using 9480 bytes of memory

BGP attribute entries [47/7896], BGP AS path entries [1/6]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.4 4 65000 1634 1560 156 0 0 1d01h 8 # DC1-BGW1 to DC1-SPINE 10.10.20.3 4 65002 1258

1218 156 0 0 20:08:03 9 # DC1-BGW1 to DC2-BGW1 10.10.20.4 4 65002 1258 1217 156 0 0 20:07:29 9 #

DC1-BGW1 to DC2-BGW2 Neighbor T AS PfxRcd Type-2 Type-3 Type-4 Type-5 10.10.10.4 I 65000 8 2 0 1

5 10.10.20.3 E 65002 9 4 2 0 3 10.10.20.4 E 65002 9 4 2 0 3

BGP MVPN Neighborships para o TRM

# com configurações TRM no lugar, todo o Switches da folha (que inclui BGW) formará o
neighborship do mvpn com as espinhas

DC1-SPINE# show bgp ipv4 mvpn summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN

BGP router identifier 10.10.10.4, local AS number 65000

BGP table version is 20, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.1      4 65000    2596    2572       20    0    0    1d18h 0

10.10.10.2      4 65000    2577    2567       20    0    0    1d18h 0

10.10.10.3      4 65000    2562    2566       20    0    0    1d18h 0

# também, os gateways de borda são exigidos para formar o neighborship do mvpn entre se de
modo que o do leste/para o oeste tráfego multicast atravesse corretamente.

DC1-BGW1# show bgp ipv4 mvpn summary

BGP summary information for VRF default, address family IPv4 MVPN

BGP router identifier 10.10.10.1, local AS number 65000

BGP table version is 6, IPv4 MVPN config peers 3, capable peers 3

0 network entries and 0 paths using 0 bytes of memory

BGP attribute entries [0/0], BGP AS path entries [0/0]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [2/8]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.10.10.4      4 65000    2645    2571        6    0    0    1d18h 0

10.10.20.3      4 65002    2273    2233        6    0    0    1d12h 0

10.10.20.4      4 65002    2273    2232        6    0    0    1d12h 0

Etapa 20: Criação do laço de retorno do inquilino VRF no
Switches do gateway de borda

# crie laços de retorno no inquilino VRF com os endereços IP exclusivos em todos os gateways
de borda.

# por esse motivo, DC1 seleto, direito - clique sobre o DC1-BGW1, controle relações e crie então
o laço de retorno como mostrado abaixo.



# a mesma etapa terá que ser executada em outros 3 gateways de borda.

Etapa 21: Configurações VRFLITE no Switches DCI

# nesta topologia, o Switches DCI é configurado com o VRFLITE para os BGW. VRFLITE é
configurado igualmente para o norte de DCI comuta (o IE aos switch centrais)

# para o TRM Purposes, o PIM RP dentro do VRF tenant-1 é ficado situado no switch central que
é conectado através de VRFLITE ao Switches DCI

# esta topologia tem o neighborship IPv4 BGP do Switches DCI ao switch central dentro do VRF
tenant-1 que está na parte superior do diagrama.

# por esse motivo, as Secundário-relações são criadas e atribuído com IP address e
neighborships BGP é estabelecido também (estes são feitos pelo CLI diretamente no DCI e nos
switch centrais)

DCI-1# sh ip bgp sum vrf tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.2, local AS number 65001

BGP table version is 17, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd



10.33.10.1      4 65000    6366    6368       17    0    0    4d10h 2

10.33.10.9      4 65000    6368    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.1      4 65002    6369    6368       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.9      4 65002    6369    6368       17    0    0    4d10h 2

172.16.111.2 4 65100 68 67 17 0 0 00:49:49 2 # This is towards the Core switch from DCI-1

# acima no vermelho está o vizinho de BGP para o switch central de DCI-1.

DCI-2# sh ip bgp sum vr tenant-1

BGP summary information for VRF tenant-1, address family IPv4 Unicast

BGP router identifier 10.33.10.6, local AS number 65001

BGP table version is 17, IPv4 Unicast config peers 5, capable peers 5

4 network entries and 10 paths using 1680 bytes of memory

BGP attribute entries [3/504], BGP AS path entries [3/18]

BGP community entries [0/0], BGP clusterlist entries [0/0]

Neighbor        V    AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.33.10.5      4 65000    6368    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.10.13     4 65000    6369    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.5      4 65002    6370    6369       17    0    0    4d10h 2

10.33.20.13     4 65002    6370    6369       17    0    0    4d10h 2

172.16.222.2 4 65100 53 52 17 0 0 00:46:12 2 # This is towards the Core switch from DCI-2

# as configurações de BGP respectivas são exigidas no switch central também (de volta ao DCI-1
e ao DCI-2)

Verificações do unicast

Do leste/ocidental de DC1-Host1 a DC2-Host1

# com todas as configurações acima empurradas de DCNM e de CLI manual (etapas 1 a 21), o
reachability do unicast deve trabalhar para o leste/para o oeste

DC1-Host1# ping 172.16.144.2 source 172.16.144.1

PING 172.16.144.2 (172.16.144.2) from 172.16.144.1: 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.858 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=1 ttl=254 time=0.456 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=2 ttl=254 time=0.431 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=3 ttl=254 time=0.454 ms

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=4 ttl=254 time=0.446 ms

--- 172.16.144.2 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.431/0.529/0.858 ms

Norte/sul de DC1-Host1 a PIM RP(10.200.200.100)

DC1-Host1# ping 10.200.200.100 source 172.16.144.1

PING 10.200.200.100 (10.200.200.100) from 172.16.144.1: 56 data bytes

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=0 ttl=250 time=0.879 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=1 ttl=250 time=0.481 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=2 ttl=250 time=0.483 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=3 ttl=250 time=0.464 ms

64 bytes from 10.200.200.100: icmp_seq=4 ttl=250 time=0.485 ms

--- 10.200.200.100 ping statistics ---



5 packets transmitted, 5 packets received, 0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 0.464/0.558/0.879 ms

Verificações do Multicast

Para esta finalidade do original, o PIM RP para o "tenant-1" VRF é configurado e externo atual à
tela VXLAN; Pela topologia, o PIM RP é configurado no switch central com o address->
10.200.200.100 IP

Fonte no NON-vxlan (atrás do switch central), receptor em DC2

Consulte a topologia que é mostrada no início.

# norte/para o sul tráfego multicast originado NON-VXLAN do host-> 172.17.100.100, o receptor
esta presente nos ambos Datacenters; DC1-Host1-> 172.16.144.1 e DC2-Host1-> 172.16.144.2,
grupo - > 239.100.100.100

Legacy-SW#ping 239.100.100.100 source 172.17.100.100 rep 1

Type escape sequence to abort.

Sending 1, 100-byte ICMP Echos to 239.100.100.100, timeout is 2 seconds:

Packet sent with a source address of 172.17.100.100

Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.1, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms

Reply to request 0 from 172.16.144.2, 3 ms

Fonte no DC1, receptor em DC2 assim como externo

DC1-Host1# ping multicast 239.144.144.144 interface vlan 144 vrf vlan144 cou 1

PING 239.144.144.144 (239.144.144.144): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.2: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.781 ms       # Receiver in DC2

64 bytes from 172.17.100.100: icmp_seq=0 ttl=249 time=2.355 ms     # External Receiver

--- 239.144.144.144 ping multicast statistics ---

1 packets transmitted,

From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss

From member 172.16.144.2: 1 packet received, 0.00% packet loss

--- in total, 2 group members responded ---

Fonte em DC2, receptor no DC1 assim como externo

DC2-Host1# ping multicast 239.145.145.145 interface vlan 144 vrf vlan144  cou 1

PING 239.145.145.145 (239.145.145.145): 56 data bytes

64 bytes from 172.16.144.1: icmp_seq=0 ttl=254 time=0.821 ms       # Receiver in DC1

64 bytes from 172.17.100.100: icmp_seq=0 ttl=248 time=2.043 ms     # External Receiver

--- 239.145.145.145 ping multicast statistics ---

1 packets transmitted,

From member 172.17.100.100: 1 packet received, 0.00% packet loss

From member 172.16.144.1: 1 packet received, 0.00% packet loss

--- in total, 2 group members responded ---
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