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Introdução

Este documento descreve como distribuir/configura Layer3 EVPN sobre o Multiprotocol Label
Switching (MPLS) do roteamento do segmento (SÊNIOR) no nexo 9300 Produtos com protocolo
PE-CE como o Open Shortest Path First (OSPF).

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

Border Gateway Protocol (BGP)●

Open Shortest Path First (OSPF)●

L3VPN●

EVPN●

Roteamento do segmento (SÊNIOR)●

Componentes Utilizados

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

Hardware da ESPINHA - 93360YC-FX2 que é executado com 9.3.(3)●

Hardware da FOLHA - 93240YC-FX2 que é executado com 9.3.(3)●

CLIENTE - 93216TC-FX2 (Host-1), Catlyst-3750 (Host-2)●

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.

Informações de Apoio

Resumo MPLS L3VPN

Um VPN é:

Uma rede baseada em IP que entrega serviços de rede privada sobre uma infraestrutura
pública.

●

Um grupo de locais que são permitidos se comunicar um com o otro confidencialmente sobre
o Internet ou outras público ou redes privadas.

●

Os VPN convencionais são criados pela configuração de uma malha cheia dos túneis ou dos
circuitos permanentes (PVC) a todos os locais em um VPN. Este tipo de VPN não é fácil de
manter ou expandir, como adicionar um local novo exige a mudança de cada dispositivo de ponta
no VPN.

os VPN MPLS-baseados são criados na camada 3 e baseados no modelo do par. O modelo do
par permite o provedor de serviços e o cliente de trocar a informação de roteamento da camada
3. O provedor de serviços retransmite os dados entre as sites de cliente sem participação do
cliente.

O MPLS VPNs é mais fácil de controlar e expandir do que VPN convencionais. Quando um local
novo for adicionado a um MPLS VPN, simplesmente o roteador de ponta do provedor de serviços
que proporciona serviços à site de cliente precisa de ser atualizado.

Estes são os componentes do MPLS VPN:

Fornecedor (P) roteador do roteador no núcleo da rede de provedor. Os roteadores de PE
executam o interruptor MPLS e não anexam etiquetas VPN aos pacotes roteado. As etiquetas
VPN são usadas para dirigir pacotes de dados à rede privada ou ao roteador de ponta do
cliente correto.

●

O roteador do roteador PE que anexa a etiqueta VPN aos pacotes recebidos baseou na
relação ou na subinterface em que são recebidos, e igualmente anexa as etiquetas do núcleo
MPLS. Um roteador de PE anexa diretamente a um CE Router.

●

Roteador do roteador do cliente (c) no provedor de serviço do Internet (ISP) ou na rede de
empreendimento.

●

Roteador de ponta do roteador do edge de cliente (CE) na rede do ISP que conecta ao
roteador de PE na rede. Um CE Router deve conectar com um roteador de PE.

●

Vista geral de EVPN com L3VPN (SÊNIOR MPLS)

As disposições do centro de dados (DC) adotaram VXLAN EVPN (ou) MPLS EVPN para seus
benefícios tais como a aprendizagem do controle plano EVPN, o multitenancy, a mobilidade



perfeita, a Redundância, e umas adições mais fáceis da VAGEM. Similarmente, o NÚCLEO é um
protocolo de distribuição de rótulo (LDP) - rede baseada MPLS L3VPN ou transição do forro LDP-
baseado L3VPN tradicional MPLS a uma solução mais sofisticada como o roteamento do
segmento (SÊNIOR).

O roteamento do segmento é adotado para seus benefícios como:

Planos do controle unificado IGP e MPLS●

Métodos de engenharia de tráfego mais simples●

Configuração mais fácil●

Adoção SDN●

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

●

EVPN usa diversos montagens de bloco tais como o RD, o RT, e o VRF das tecnologias
MPLS que existem.

●

O L3 EVPN sobre o SÊNIOR que foi introduzido na liberação NXOS 7.0(3)I6(1) usa a rota do
Tipo 5 EVPN com encapsulamento MPLS.

●

O L3 EVPN sobre o SÊNIOR oferece o Multi-inquilino, a escalabilidade, e o alto desempenho
para serviços evoluídos do centro de dados.

●

Nota: No DC, o plano dos dados pode ser VXLAN ou MPLS.

MPLS tradicional L3 VPN MPLS L3 VPN sobre o SÊNIOR
Blocos principais da construção: RD, RT, e VRF  Blocos principais da construção: RD, RT, e VRF
Camada do forro para o transporte: IGP, LDP, e
RSVP-TE

Camada do forro para o transporte: IGP/BGP-LU e SR-
TE

Camada da folha de prova para o serviço: VPNv4
e VPNv6 Camada da folha de prova para o serviço: EVPN

Diagrama de Rede



Configuração







Verificar



Informações Relacionadas

MPLS VPN do Multiprotocol BGP●

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

●

Configurando a camada 3 EVPN e mergulhe 3 VPN sobre o segmento que distribui o MPLS●

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/mp_l3_vpns/configuration/15-s/mp-l3-vpns-15-s-book/mp-bgp-mpls-vpn.pdf
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/products/collateral/switches/nexus-9000-series-switches/white-paper-c11-737536.html
/content/en/us/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/label-switching/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-series-nx-os-label-switching-configuration-guide-93x_chapter_01000.html#id_111549
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