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Об`єкт дослідження – технології компанії HPE  для забезпечення 

побудови Центра обробки даних нового типу. 

 

Предмет дослідження – способи та методи підвищення ефективності 

інформаційної взаємодії між  Центрами обробки даних за допомогою 

використання технологій HPE, таких як Еthernet virtual interconnect (EVI)  та  

Shortest path bridging mac-in-mac mode (SPBM). 

 

Мета роботи – дослідити  можливості використання конвергентних 

інфраструктурних платформ, які підтримують складні протоколи, а саме  

Еthernet virtual interconnect (EVI)  та  Shortest path bridging mac-in-mac mode 

(SPBM) для підвищення ефективності інформаційної взаємодії між  Центрами 

обробки даних. 

  

Методи дослідження – аналіз, класифікація, систематизація 

узагальнення. 

 

Галузь використання – сучасні системи інформаційних технологій 

України, Центр обробки даних. 

 

Щоб стати сучасним Центром обробки даних, необхідна  модернізація 

його інфраструктурних компонентів. Найкращим, найшвидшим та найбільш 

ризикованим підходом для цього є використання конвергентних 

інфраструктурних платформ, які підтримують складні протоколи створення 

різних віртуальних структур та віртуальних каналів на фізичному обладнанні. 

Саме такі конвергентні системи знаходяться у центрі досліджень компанії НРЕ. 

На підставі проведеного дослідження було з’ясовано, що використання 

технології EVI при конфігурації локальної мережі значно підвищує 

ефективність взаємодії Центрів обробки даних та відмовостійкість мережі, а 

також спрощує механізм керування й адміністрування усією системою загалом. 

У розробленій мережі було підключено технологію SPBM, застосування 

якої, в свою чергу, збільшує ефективність багатозв’язних топологій. Було 

наведено та проаналізовано основні типи та принципи роботи цієї технології та 

особливості її конфігурації на базі комутатора HPE Comware 12500. 

Дослідженням підтверджено, що запропонована технологія SPBM дозволяє 

будувати значно більші топології, на відміну від традиційних рішень, та значно 

ефективніше використовує ресурси мережі, що суттєво підвищує ефективність 

взаємодії центрів обробки даних. 
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ВСТУП 

 

 

Сучасний Центр обробки даних розпочинається з інфраструктури, яка має  

забезпечити автоматизацію критичних бізнес-процесів компанії завдяки 

впровадженню сучасних технологій від відомих вендорів таких як WMware 

Oracle, Microsoft та HPE. Щоб стати сучасним Центром обробки даних, 

необхідна  модернізація його інфраструктурних компонентів. Найкращим, 

найшвидшим та найбільш ризикованим підходом для цього з використання 

конвергентних інфраструктурних платформ. Конвергентна інфраструктура 

дозволяє знизити час та вартість придбання, розгортання, налаштування та 

управління окремо апаратними та програмними компонентами. Крім того, 

важливо, щоб конвергентні системи були побудовані на технологіях, готових 

до використання технологій різних постачальників. 

Компанія НРЕ пропонує широкий спектр обладнання, такого як сервера, 

накопичувачі, комутатори, маршрутизатори, платформи управління та інші, які 

у повній мірі підтримують конвергенцію. Також впроваджуються конкретні 

технології Центрів обробки даних. До них відносяться рішення, що стосуються 

багатьох орендарів, таких як MDC, MCE та SPBM, а також протоколи інтеграції 

гіпервізорів, такі як PBB та VEPA. Інші рішення для підключення включають 

MPLS L2VPN, VPLS, EVI, SPBM, TRILL. Всі ці технології є складними, не до 

кінця дослідженими, а тому  вимагають глибокого вивчення можливостей 

застосування у різних умовах. 

У ході проведеного дослідження необхідно з’ясувати, що використання 

технології Еthernet virtual interconnect (EVI)   при конфігурації локальної мережі 

значно підвищує ефективність взаємодії Центрів обробки даних та 

відмовостійкість мережі, а також спрощує механізм керування й 

адміністрування усією системою загалом. 

Дослідженням необхідно підтвердити, що запропонована технологія 

Shortest path bridging mac-in-mac mode (SPBM) дозволяє будувати значно більші 

топології, на відміну від традиційних рішень, та значно ефективніше 

використовує ресурси мережі, що суттєво підвищує ефективність взаємодії 

Центрів обробки даних. 
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1 ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНОГО ЦЕНТРУ ОБРОБКИ ДАНИХ (ЦОД) ТА 

ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ 

 

 

1.1  Нові підходи компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE)  до 

побудови сучасного Центру обробки даних (ЦОД) 

 

Багато ІТ функцій та систем продовжують змінюватися порівняно 

швидкими темпами. Як показано на Рисунку 1.1, виникають нові парадигми, 

такі як хмарні технології та мережі, великі дані, BYOD та нові механізми 

захисту. З цими новими парадигмами виникають нові виклики та нові вимоги, 

що впливають на те, як створюються мережі, що продовжують розвиватися. 

 

 

Рисунок 1.4 – Рух у бік нової структури ІТ 

 

Хмарні технології: необхідно розуміти, як створювати гнучкі, рухливі  і 

безпечні  мережі, особливо стосовно багатоорендного використання. 

Безпека: потрібно перебудувати периметр мережі, у якому  з'єднання 

пристрою не погіршує якість ділового досвіду. 

Великі дані: необхідно дозволити мережі динамічно реагувати на аналізи 

даних у режимі реального часу та враховувати обсяг трафіку. 

Мобільність: потрібно спростити модель політики в університетському 

кампусі шляхом уніфікації проводових  та безпроводових мереж. У центрі 

обробки даних потрібно збільшити оперативність та продуктивність мобільних 

віртуальних машин. 
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Конвергентна інфраструктура повинна відповідати наступним вимогам 

для забезпечення декількох ключових характеристик, включаючи: 

Стійка структура з малим часом відмови і швидкою мобільністю 

віртуальних машин; 

Мережна віртуалізація для швидкого забезпечення ЦОД; 

Програмно-визначені мережі (SDN) – для спрощення розгортання та 

підвищення безпеки – створення рухливого бізнесу та вирівнювання бізнес 

пріоритетів мережі. 

Програмні додатки змінюються, і мережева інфраструктура повинна бути 

спроможна обробляти ці нові вимоги додатків. Однією суттєвою тенденцією є 

масове зростання віртуалізації. Практично будь-яка послуга буде 

пропонуватися як віртуалізована послуга, розміщена всередині Центру обробки 

даних. Ці віртуалізовані послуги можуть знаходитись у приватній хмарі, 

локальному Центрі обробки даних клієнта чи у загальнодоступних хмарах. 

Вони навіть можуть бути запропоновані як тип гібридної хмарної служби, яка 

представляє собою суміш приватних та публічних хмар. 

Всередині Центру обробки даних основна частина трафіку даних тепер 

здійснюється по лінії сервер-сервер. В основному це пов'язано зі зміною 

поведінки додатків, оскільки ми бачимо набагато більше використання 

об’єднаних  додатків на відміну від монолітних прикладних моделей минулого. 

Раніше компанії, можливо, використовували єдиний сервер електронної 

пошти, який надавав кілька функцій. У сьогоднішньому середовищі компанії 

можуть замість цього використовувати супровідний сервер, сервер бізнес-

логіки та резервну систему баз даних. У такому розгортанні кожен запит 

клієнта до Центру обробки даних обробляється декількома службами всередині 

Центру обробки даних. Це призводить до подібних взаємодій клієнт-сервер, як і 

раніше, але зі збільшенням трафіку сервер-сервер для виконання цих запитів 

клієнта. 

Також багато служб зберігання даних та протоколів тепер підтримуються 

конвергованою мережею, яка обробляє як традиційний трафік клієнт-сервер, 

так і трафік, пов'язаний з дисковим сховищем. 

Згідно з даними компанії Gartner, дослідницької та консалтингової 

компанії, що спеціалізується на ринках інформаційних технологій, більше 60% 

трафіку обробляється в хмарі, більше 89%  трафіку  здійснюється по лінії 

сервер-сервер (Рисунок 1.2) 
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Рисунок 1.2 - Сучасні зміни  застосуванні програмних додатків 

 

Спільні програми та віртуалізація змінили спосіб руху транспортних 

потоків через інфраструктуру. Оскільки пакети повинні передаватися між 

великою кількістю серверів, збільшення часу затримки може вплинути на 

продуктивність  кінцевого користувача. Мережі повинні бути розроблені таким 

чином, щоб пом'якшити ці ризики, одночасно забезпечити стабільне  

середовище, як показано на  Рисунку 1.3. Мережеві контури в середовищі 

великого Центру обробки даних можуть мати сильний вплив на бізнес, тому 

здатність підтримувати  постійну  працездатність має особливе значення. 

 

 

Рисунок 1.3 – Багаторівнева архітектура ЦОД 
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Підхід компанії HPE  до побудови ЦОД фокусується на трьох перевагах 

для замовника. Мережа повинна бути простою, масштабованою та 

автоматизованою. 

Простота – зменшення операційної складності на 75%: 

Уніфікація віртуальних/фізичних та  LAN/SAN ЦОД; 

Характиристики ОС послідовні, відсутність складності ліцензування, 

вартість; 

Масштабованість – подвоїти масштабування ЦОД, покращивши надання 

послуг на 500%: 

Неблокований стійкий ЦОД на 100-10,000 хостів; 

Оптимізація під хмарні технології та  SDN. 

Автоматизація  – зменшення часу для забезпечення мережі від декількох 

місяців до декількох хвилин: 

Прискорення обслуговування на 300%,  SDN ЦОД; 

Відкрита, стандартизована програмуваність, використання магазину SDN 

програмних додатків. 

 

1.2 Технології компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE), які 

забезпечують побудову сучасного Центру обробки даних (ЦОД)    

 

Розглянемо весь перелік технологій компанії Hewlett Packard Enterprise 

(HPE), які можна використати для спрощення роботи, підвищення 

масштабованості  та автоматизації обробки інформації Центру обробки даних, а 

також підвищення взаємодії між Центрами обробки даних. У подальшому це 

дасть нам можливість дослідити деякі технології більш детально.   

Серед цих технологій можна виділити такі багатокористувальницькі 

технології як: 

Multitenant Device Context (MDC); 

Intelligent Resilient Framework (IRF); 

Multi-VPN-Instance CE (MCE); 

Shortest Path Bridging Mac-in-Mac mode (SPBM). 

Протоколами,  які  можуть бути інтегровані  з Гипервізорами, серед яких 

можна виділити  такі як: 

Provider Backbone Bridging (PBB); 

Virtual Ethernet Port Aggregation (VEPA).  
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Особливу увагу звернемо на технології, які забезпечують  рішення для 

підключення  і включають: 

Multiprotocol Label Switching (MPLS)  L2VPN;  

Virtual private LAN service (VPLS); 

Ethernet Virtual Interconnect (EVI);  

Shortest Path Bridging Mac-in-Mac mode (SPBM); 

Transparent Interconnection of Lots of Links (TRILL). 

 Центр обробки даних може надавати підтримку кільком орендарям. 

Кілька інфраструктур можуть співіснувати самостійно. 

Центр обробки даних повинен також мати підтримку технології Ethernet 

для забезпечення взаємозв'язку між усіма комутаторами, а також 

конвертованою підтримкою FC/FCoE. Ця структура повинна інтегруватися з 

середовищами гіпервізора.  

Також технології з'єднання Центрів обробки даних  з технологіями 

оверлейних мереж використовуються для підключення декількох Центрів 

обробки даних для декількох орендарів разом у масштабованому та 

безперервному режимі. 

На Рисунку 1.4 наведено огляд технологій Центрів обробки даних та 

узагальнюється, де ці технології розгортаються. 

 

 

Рисунок 1.4 – Огляд технологій ЦОД 
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Підтримка декількох орендарів забезпечується такими технологіями, як 

MDC, MCE та SPBM. Інтеграція гіпервізора забезпечується протоколами PBB 

та VEPA разом із  комутатором 5900v. 

Оверлейні мережеві рішення забезпечуються за допомогою VXLAN і 

SDN. 

Технології з'єднання з Центрами обробки даних включають MPLS  

L2VPN, VPLS, EVI та SPBM. 

Технологія OpenFlow може використовуватися для розуміння, визначення 

та керування поведінкою в мережі. 

Широкомасштабні  Ethernet структури 2 рівня можуть бути розгорнуті за 

допомогою традиційного посилання та  агрегація разом з TRILL або SPBM. 

IRF або Enhanced IRF можна використовувати для поліпшення 

керованості та надмірності в  Ethernet структурі. 

Технології зберігання та Ethernet можуть бути об'єднані з комутаторами, 

що підтримують DCB, FCoE та власну FC. 

Підтримка  декількох орендарів. 

Підтримка декількох орендарів передбачає можливість підтримки 

декількох бізнес-підрозділів, клієнтів та послуг за спільною інфраструктурою. 

Ця інфраструктура Центрів обробки даних повинна забезпечувати методи 

ізоляції кількох клієнтів один від одного. 

Ізоляція декількох орендарів.  

Кілька методів ізоляції доступні в двох основних категоріях. Фізична 

ізоляція може бути одним із рішень. Проте це рішення менш масштабоване 

через вартість придбання окремого обладнання для кожного клієнта, а також 

проблеми з простором, потужністю та охолодженням. За логічною ізоляцією, 

ізольовані служби та клієнти поділяють загальну апаратну інфраструктуру. Це 

зменшує початкові капітальні витрати та покращує рентабельність інвестицій. 

Ізоляція декількох орендарів за допомогою MDC та MCE. 

Одна із  технологій ізоляції є Multi-tenant Device Context (MDC). Ця 

технологія створює віртуальний пристрій всередині фізичного пристрою. Це 

забезпечує ізоляцію клієнтів на апаратному рівні, оскільки ASIC або лінійні 

карти призначені для кожного клієнта. 

Оскільки кожен MDC має свій власний файл конфігурації, з окремими 

адміністративними логінами, досягається ізоляція на рівні керування. Існує 

також ізоляція контрольних площин, оскільки кожен MDC має власний 
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протокол вибору шляху, такий як TRILL, SPB, OSPF або STP. Ізоляція на 

площині даних досягається за допомогою окремих таблиць маршрутизації та 

таблиць MAC-адрес рівня 2. 

Іншою технологією, яка забезпечує ізоляцію маршрутизації рівня 3, є 

Multi-Customer Carrier Ethernet (MCE). Це також відомо на ринку як Virtual 

Routing and Forwarding (VRF). З VRF окремі віртуальні копії  маршрутизації 

можуть бути визначені в одному фізичному маршрутизаторі. 

Ця технологія підтримує окремі функції маршрутизації та таблиці 

маршрутизації для кожного клієнта. Проте апаратні обмеження платформи 

застосовуються. Наприклад, десять MCE можуть бути налаштовані на пристрої, 

що має апаратну лінію 128 000 маршрутів IPv4. У цьому сценарії всі десять 

таблиць маршрутизації MCE клієнта мають поділитися цією максимальною 

кількістю 128000 записів. 

На відміну від MDC, що дозволяє використовувати різні лінії управління 

для кожного клієнта, MCE має єдину платформу управління для всіх клієнтів. 

Іншими словами, єдиний адміністратор налаштовує та управляє всіми копіями 

MCE клієнта. 

Ізоляція декількох орендарів на 2 рівні. 

VLAN є традиційним способом, який використовується для ізоляції 

мереж  2 рівня  і це залишається провідною технологією в Центрах обробки 

даних. Однак максимальна кільксть VLAN дорівнює 4094, що може бути 

обмежуючим фактором для великих розгортань, що використовується 

декількома орендарями. Інша складність полягає в тому, що кожен клієнт не 

може використовувати той самий набір VLAN. 

Технологія QinQ полегшує деякі з цих проблем. Кожен клієнт має 

власний набір 4096 VLAN, використовуючи типовий тег 802.1q.  Додається 

зовнішній тег 802.1q, який є унікальним для кожного клієнта. Центр обробки 

даних використовує цей унікальний зовнішній тег для переміщення кадрів 

(фреймів) між пристроями клієнта. Перед тим, як фрейм буде переданий 

клієнту, зовнішній тег буде видалено. 

Обмеженням цієї методики є таблиця MAC-адрес. Усі VLAN клієнтів 

перетинають мережу постачальників із загальним зовнішнім тегом 802.1q. Тому 

всі VLAN клієнти мають однаковий таблицю MAC-адрес. Це можливо для 

збільшення шансів для появи колізії MAC-адрес - декількох пристроїв, які 

використовують ту ж саму адресу. 
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Інший варіант - Shortest Path Bridging using MAC in MAC mode (SPBM). 

SPBM також може ізолювати клієнтів, подібних до QinQ. На відміну від QinQ, 

SPBM створює нову інкапсуляцію з оригінальним кадром клієнта як корисним 

наповненням нового кадру. Цей новий зовнішній фрейм включає в себе 

унікальний ідентифікатор служби підтримки клієнтів, що забезпечує дуже 

масштабоване рішення. 

SPBM підтримує до 16 мільйонів службових ідентифікаторів. Кожен з 16 

мільйонів клієнтів може мати свій набір 4094 VLAN. Загальний зовнішній тег 

ідентифікатора VLAN може використовуватися для всіх клієнтських VLAN як і 

з QinQ. Крім того, різні VLAN клієнтів можуть використовувати різні 

ідентифікатори. У порівнянні з QinQ SPBM забезпечує підвищену 

масштабованість, обмежуючи проблему колізії MAC-адрес. 

Віртуальна розширювана локальна мережа Virtual eXtensible LAN 

(VXLAN)  - це ще одна технологія, яка забезпечує віртуалізацію  VLAN  для 

середовищ Hypervisor. Віртуальну машину (VM) можна визначити для VXLAN 

і використовувати для спілкування з іншими VM у тому самому VXLAN. 

Ця технологія вимагає певної інтеграції з традиційними VLAN через 

апаратний шлюзовий пристрій. Ця функціональність може бути забезпечена 

комутатором HP Comware 5930. VXLAN підтримує до 16 мільйонів 

ідентифікаторів VXLAN, тому він досить масштабований. 

VXLAN надає єдиний простір ідентифікатора VXLAN. Хоча SPBM може 

бути використаний для інкапсулювання 4094 традиційних VLAN у єдиний 

ідентифікатор служби підтримки, з VXLAN клієнт із 100 VLANs буде 

використовувати 100 ідентифікаторів VXLAN. З цієї причини деяке планування 

вимагається для того, щоб кожен клієнт використовував унікальний діапазон 

ідентифікаторів VXLAN. 

Функції оверлейної мережі. 

Функції оверлейної мережі  забезпечують віртуальну мережу 

специфічними, типовими службами, які базуються на VM. 

Програмно-визначені мержі Software Defined Networking (SDN) може 

розглядатися як функція оверлейної мережі, оскільки вона може централізувати 

управління потоками трафіку між пристроями, віртуальними або іншим 

способом. 

VXLAN є технологією  SDN, яка може забезпечити оверлейні мережі для 

VM.  Кожній VM  має бути визначений унікальний VXLAN ID, як це 

передбачається фізичному, традиційному ідентифікатору VLAN. HP розробляє 
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рішення для інтеграції рішень SDN та VXLAN. Це дозволить забезпечити 

взаємозв'язок між VXLAN-призначеними віртуальними службами та фізичними 

хостами. 

SDN: Посилення сьогоднішньої та завтрішньї мереж. 

SDN може використовуватися для керування поведінкою мережі в Центрі 

обробки даних. Як показано на Рисунку 1.5, архітектура SDN складається з 

рівнів інфраструктури і керування та рівня програмних додатків. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – SDN: Посилює сьогоднішню та завтрішню мережі 

 

Рівень інфраструктури складається з оверлейних технологій, таких як 

VXLAN або NVGRE. Або він може складатися з пристроїв, які підтримують 

OpenFlow. 

Рівень керування  забезпечується контролером SDN VPN Virtual Venture 

(VAN). Цей контролер зможе взаємодіяти з пристроями VXLAN та OpenFlow. 

Він матиме можливість безпосередньо настроювати або управляти зовнішньою 

програмою, такими як автоматизація, керування хмарами або засобами захисту. 

Магазин додатків HP SDN забезпечить централізовану доступність програм, що 

підтримують SDN. Також буде надано балансування навантаження. 

Ethernet  технології ЦОД. 

Велике значення мають технології Ethernet для Центру обробки даних. 

Структура Ethernet повинна забезпечувати високошвидкісну взаємодію 2 рівня 

з ефективним вибором шляху. Вона також повинна забезпечити 
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масштабованість, щоб забезпечити достатню пропускну здатність та 

використання каналів зв'язку. 

Ethernet  технології ЦОД рівня 2. 

IRF об'єднує два або більше пристроїв в єдиний логічний пристрій. 

Системи IRF можуть бути розгорнуті на кожному рівні в Центрі обробки даних. 

Наприклад, вони часто використовуються на рівні ядра Центрів обробки даних, 

а також можуть бути використані для об'єднання параметрів рівня доступу. 

Сервери також можуть бути підключені до систем IRF на рівні доступу. 

Ці рівні можуть бути взаємопов'язані традиційними агрегаціями каналів 

багатоканального зв'язку, які забезпечують  активне рішення надмірності. 

Кожна система IRF управляється як незалежна організація. Якщо у клієнта є 

200 фізичних комутаторів, вони можуть бути згруповані в 100 IRF, таким 

чином кожна система IRF містить два фізичних комутатори. Якщо нова VLAN 

повинна бути визначена, вона повинна бути визначена на кожній з 100 IRF  

систем.  

Enhanced IRF (EIRF) є наступним поколінням технології IRF, що дозволяє 

групувати до 100 або більше пристроїв на одному логічному пристрої. 

Розширений IRF може поєднувати кілька рівнів в єдину логічну систему. 

Наприклад, декілька комутаторів агрегації та доступу можуть бути об'єднані в 

єдиний логічний пристрій. 

Як і в традиційному IRF, це забезпечує порівняно просту активну модель 

розгортання. Проте, з покращеним IRF великий набір фізичних пристроїв буде 

сприйматися як один,  дуже великий комутатор з багатьма лінійними картками. 

Якщо 100 фізичних комутаторів були об'єднані в єдину систему EIRF, всі вони 

управляються як єдине ціле. Якщо потрібно визначити нову VLAN, її потрібно 

визначити лише один раз, а не кілька разів як  із традиційним IRF. Крім того, 

EIRF усуває необхідність налаштування агрегацій посилань багатоканальних 

каналів у вигляді внутрішніх посилань. 

Ethernet  технології ЦОД рівня 3. 

IRF та EIRF  пропонують важливе рішення для Ethernet  структури на базі  

HPЕ Comware. TRILL та SPBM пропонують інші стандартні технології для 

підключення Центрів обробки даних. Технології HP Comware IRF та EIRF 

можуть забезпечити  резервування комутації та з'єднання під час підключення 

до стандартної структури TRILL або SPBM.  

TRILL гарантує, що вибирається найкоротший шлях для трафіку рівня 2, 

одночасно дозволяючи максимально використовувати всі доступні посилання. 
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Наприклад, два комутатори доступу до сервера можуть підключатися до 

декількох агрегаційних комутаторів, а також бути безпосередньо пов'язаними 

між собою. Потік трафіку між серверами на обох комутаторах може 

використовувати пряме з'єднання між двома комутаторами, тоді як інший 

трафік використовує зв'язки доступу до агрегації. Це є перевагою перед 

традиційним вибором шляху на основі STP, що вимагає відключення однієї з 

посилань (ймовірно, з'єднання доступу) для запобігання циклу. 

TRILL також може скористатись цим активним, багатопрохідним 

зв'язком для випадків, коли у комутаторів є, скажімо, чотири перехресні 

посилання між ними. Трафік буде розподілятися за всіма рівнями однакової 

вартості. Це балансування навантаження може ґрунтуватися на парі MAC-адрес 

джерела/призначення адреси або IP адресації джерела/призначення. 

Обмеження TRILL полягає в тому, що він підтримує єдиний простір 

VLAN. Хоча TRILL забезпечує дуже ефективну доставку трафіку, воно 

залишається обмеженим максимально 4094 VLAN. 

SPBM схожий на TRILL у своїй здатності використовувати 

функціональність маршрутизації, що дозволяє ефективно вибирати шлях 2 

рівня. У порівнянні з TRILL, SPBM пропонує більш детерміністичний метод 

забезпечення розподілу навантаження за кількома шляхами рівної вартості. Це 

дозволяє адміністратору конструювати конкретні шляхи для певного трафіку 

клієнтів. 

SPBM також пропонує потенціал для більшої масштабованості, ніж 

TRILL. Це відбувається тому, що SPBM підтримує декілька просторів VLAN, 

оскільки трафік кожного клієнта уніфіковано позначено ідентифікатором 

служби у заголовку SPBM. 

RFC 7272 - порівняно недавній стандарт, який дозволить використовувати 

24-бітний ідентифікатор, на відміну від поточного 12-бітового ідентифікатора 

VLAN. Це дозволить забезпечити більшу масштабованість для кількох 

орендарів. Ця функція наразі не підтримується комутаторами HP Comware. 

Технології взаємодії ЦОД. 

Технології взаємодії ЦОД  дозволяють забезпечити взаємоз'єднання 

служб підтримки через кілька серверів Центрів обробки даних. Можна 

розгорнути два Центри обробки даних в різних локаціях, або декілька Центрів 

обробки даних можуть бути розподілені по декількох місцях локації для 

додаткової масштабованості та надмірності. 
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Ці технології зазвичай потребують опцій для резервування шляху та 

масштабованого зв'язку 2-го рівня між Центрами обробки даних. Це гарантує 

дотримання всіх вимог замовника, таких як можливість переміщення 

віртуальних машин на різні фізичні вузли за допомогою таких технологій, як 

vMotion VMWare. 

 

Технології взаємодії ЦОД рівня 2. 

Центри обробки даних можуть бути підключені за допомогою деякого 

традиційного з'єднання 2 рівня. Це може бути зв'язок темним оптиковолокном 

між двома центрами або деякими іншими зв'язками, доступними від 

постачальника послуг. Після встановлення цих фізичних з'єднань традиційні 

VLAN-магістральні посилання та агрегація каналів можуть бути налаштовані 

для підключення основних пристроїв на кожному сайті. 

MPLS L2VPN зазвичай пропонується і розгортається постачальником 

послуг, хоча деякі великі підприємства можуть використовувати свою 

внутрішню інфраструктуру MPLS. Так чи інакше, тунелі L2VPN можуть бути 

встановлені для підключення центрів  до структури MPLS. 

Таким чином, MPLS L2VPN забезпечує свого роду "псевдопровід" між 

центрами. Важливо відзначити, що це з'єднання не має інтелекту для виконання 

вичення MAC-адрес або інших служб рівня 2. Це просто "німий" зв'язок між 

центрами. 

Технології взаємодії ЦОД рівня 3. 

Інший варіант, який зазвичай використовує постачальник послуг, - це 

MPLS Virtual Private LAN Service (VPLS). Деякі підприємства можуть мати 

власну інфраструктуру MPLS, над якою вони, можливо, побажають розгорнути 

рішення VPLS. На відміну від MPLS L2VPN, VPLS має інтелект для виконання 

традиційних функцій 2 рівня, таких як вичення MAC-адрес для кожного 

підключеного центу. Тому, коли пристрій в одному місці надсилає унікальний 

кадр у структуру, його можна ефективно переслати на правильний сайт. Це 

більш ефективно, ніж потрібно розсилати на всі сайти. 

Віртуальний інтерфейс Ethernet (EVI) - це технологія корпоративної 

сумісності HP для взаємодії центрів обробки даних з функціями рівня 2. Ця 

технологія дозволяє транспортувати L2 VPN і VPLS без необхідності базової 

інфраструктури MPLS. Будь-яке типове IP-маршрутизоване з'єднання між 

центрами обробки даних може використовуватися для взаємозв'язку до восьми 

віддалених сайтів. 
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Перевага EVI полягає в тому, що його дуже легко налаштовувати 

порівняно з MPLS. MPLS вимагає знань з кількох технологій, включаючи 

технології магістральних технологій IP, комутації міток та маршрутизації. EVI 

також полегшує оптимізацію поведінки  Ethernet. 

 

 

1.3 Обладнання компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE), яке 

забезпечує побудову сучасного Центру обробки даних (ЦОД)    

 

Сучасний Центр обробки даних будуться відповідно до двох рівнів – 

рівень ядра (додаткового рівнь агрегації) та рівень доступу. Для кожного із цих 

рівнів має бути спеціалізоване обладнання, яке виконує відповідні функції. 

Огляд обладнання необхідно розпочати з обговорення комутаторів ядра та 

агрегації. Далі розглянемо комутатори доступу та систем керування мережею 

IMC.   

Комутатори ядра для HPЕ ЦОД. 

На рис. 1.6  наведений поточний перелік  комутаторів ядра для HPЕ ЦОД.  

Він включає  комутатори серій  12900, 12500, 11900 та 7904. 

 

 

Рисунок 1.6 – Комутатори ядра для HPЕ ЦОД 

 

Комутатори ядра для HPЕ ЦОД  серії 12900.  

Комутатори ядра для HPЕ ЦОД  серії 12900, які показані на Рисунку 1.7, 

це надзвичайно зручними комутаторами для ядра ЦОД.  Вони включають 
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підтримку протоколу  Open Flow 1.3, який лежить в основі функціонування 

мережі  SDN. 

Він забезпечує загальну пропускну здатність 36 Тбіт/с у неблокованому 

ЦОД, підтримує 768 10 Гігабітних портів та 256 40 Гігабітних портів. 

Комутатор серії  12900 підтримує   Fiber Channel over Ethernet (FCoE) та Data 

Center Bridging (DCB). 

Цей комутатор дозволяє встановлювати програмне забезпечення для 

сервісного обслуговування (ISSU), щоб мінімізувати час простою. Крім того, 

протоколи, такі як TRILL і SPB, можуть бути використані для забезпечення 

масштабованості каналів взаємодії між  Центрами обробки даних. Всі ці 

функції можуть бути використані спільно з IRF, щоб запропонувати 

резервовану, гнучку платформу. 

 

 

Рисунок 1.7 – Комутатори серії 12900 для HPЕ ЦОД  

 

Комутатори ядра для HPЕ ЦОД  серії 12500Е.  

Комутатори ядра для HPЕ ЦОД  серії 12500Е, які показані на рис. 1.8, 

забезпечують пропускну здатність 24 Тбіт/с. Вони можуть бути реалізовані на 

шасі, яка може містити 8 або 18 модулів. Вони підтримують дуже велику 

кількість мережних адрес 2 та 3 рівня та таблиць маршрутизації і буфери даних. 

Ці комутатори підримують стек із 4 комутаторів у системі IRF. 
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Рисунок 1.8 – Комутатори серії 12500Е 

Комутатор серії HPЕ 12500  був оновлений, і тепер він підтримує високу 

щільність потоку  10 Гігабіт, 40 Гігабіт  або 100 гігабіт на кожний  Ethernet порт 

- до 400 Гігабіт на модуль.  Він підтримує традиційну функціональність 2  та 3 

рівня, з IPv4 та IPv6 адресацією. Ці комутатори також по своїм 

характеристикам підтримують сучасні протоколи, такі як   MPLS, VPLS, MDC, 

EVI, та інші.  

Загальний огляд комутаторів HPЕ серії 12500.  

На Рисунку 1.9 наведені порівняльні характеристики та можливості 

платформ 12500C  та 12500E. Комутатор  12500C базується на операційній 

системі Comware5, в той час, коли комутатор  12500E базується на операційній 

системі Comware7. Використання  Comware7  значно підвищує продуктивність 

процесора. 

 

 

Рисунок 1.9 – Загальний огляд комутаторів HPЕ серії 12500 
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Комутатори для HPЕ ЦОД  серії  11908. Комутатор для HPЕ ЦОД  серії  

11908, який показаний на Рисунку 1.10.  Серія комутаторів HP FlexFabric 11900 

- це високоефективний модульний основний комутатор, призначений для 

центрів обробки даних середнього та корпоративного рівня та як комутатор 

середнього ядра для великих підприємств. FlexFabric 11900 встановлює 

орієнтир для продуктивності, надійності та масштабованості з архітектурою 

CLOS та 3-мікросекундною затримкою, забезпечуючи високу пропускну 

здатність з портами 1/10/40 та 100 GbE. 

Завдяки технології IRF HP, серія комутаторів HP FlexFabric 11900 може 

бути віртуалізована в чотирьох шасі з одним інтерфейсом управління, що 

забезпечує більш плавні, гнучкі мережі. 

Цей комутатор може бути хорошим вибором для використання на рівня 

агрегації ЦОД. 

 

Рисунок 1.10 – Комутатор для HPЕ ЦОД серії 11908 

 

Комутатори для HPЕ ЦОД  серії  7900. Комутатор для HPЕ ЦОД серії 

7900, показаний на Рисунку 1.11. Серія комутаторів HPE FlexFabric 7900 - це 

компактний модульний основний комутатор центрального даних нового 

покоління, призначений для підтримки віртуалізованих центрів обробки даних 

та еволюційних потреб приватних та загальнодоступних хмарних розгортань. 

7900 забезпечує безпрецедентний рівень продуктивності, буферизацію, 

масштабність та доступність за допомогою інтерфейсів високої щільності 

10GbE, 40GbE та 100GbE, використовуючи лише частину сліду, що 

використовується традиційними шасі. Комутатор підтримує повні функції 2 та 

3 рівня разом із розширеними функціями центру обробки даних, включаючи 

TRILL, IRF, VXLAN, та програмованість на основі відкритих стандартів із 

підтримкою OpenFlow 
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Рисунок 1.11 – Комутатор для HPЕ ЦОД  серії  7900 

До їх характеристик можна віднести те,що вони у повному обсязі 

підтримують  IRF, TRILL, DCB, EVI, MDC, OpenFlow та VXLAN. 

Комутатори HPЕ ЦОД для рівня доступу.  

Комутатор серії HPЕ 5900, який показаний на Рисунку 1.12, може 

використовуватися як традиційний комутатор Top-of-Rack (ToR) рівня доступу. 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Комутатори HPЕ ЦОД для рівня доступу 

 

Серія комутаторів HPЕ 5900AF доступна в різних моделях, включаючи 

версії  зі  48 1 Гбіт/с портами  та зі 48  10 Гбіт/с  портами, а також  з  4x 40 

Гбіт/с висхідними портами. Він також доступний з портами 48 1/10 Гбіт/с, з 

підключенням до висхідної лінії 4 х 40 Гбіт/с. Версія портів 1/10 Гбіт/с 
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особливо зручна для Центрів обробки даних, які забезпечують міграцію 

серверів з інтерфейсами від 1 до 10 Гбіт/с. 

Комутатор 5930 є  комутатором Top-of-Rack (ToR) з 32 10/40 Гбіт/с 

портами. Цей комутатор може використовуватися для завершення 40-гігабітних 

з'єднань з корпусів блейд-серверів або може бути розгорнуто як пристрій для 

розподілу або агрегації для концентрації стеку комутаторів  серії HPЕ 5900. 

Кожен з  40 Гбіт/с портів може бути розділений на чотири порти по 10 Гбіт/с за 

допомогою спеціального кабелю. Це означає, що 32 40 Гбіт/с порти можуть 

стати 128 10 Гбіт/с портами, доступних на пристрої  розіром 1U. 

Позначення СР в моделі комутатора НРЕ 5900СР свідчить про наявність 

конвергентних портів. Як випливає з назви, в одному конвергентному ToR-

комутаторі доступу підтримуються як Fibre Channel over Ethernet (FCoE), так і 

власний Fibre Channel (FC). Всі комутатори серії  5900, які показані тут, 

підтримують FCoE, але тільки 5900CP також підтримує власний Fibre Channel 

(FC). Модуль, встановлений на кожному порту, визначає, чи цей порт працює 

як порт 10 Гбіт/с  FCoE, або як порт 8 Гбіт/с FC. 5900CP підтримує 

функціональність шлюзу FCoE-to-FC. 

Комутатор HPЕ  5900v - це віртуальний комутатор, який можна 

встановити як заміну для комутатора VMware на Hypervisor.  Комутатор 5900v 

базується на протоколі VEPA. Це означає, що 5900v не підтримує локальну 

пряму конфігурацію. Внутрішній VM трафік буде відправлений на зовнішній 

комутатор ToR для обслуговування. Саме тому 5900v має бути розгорнутим у 

поєднанні з фізичним комутатором, який також підтримує протокол VEPA. Усі 

комутатори серії 5900 з операційною системою Comware7 підтримують VEPA. 

У корпусах HP блейд-комутаторів можуть бути встановлені з'єднання. Ці 

з'єднання повинні відповідати фізичному форм-фактору корпусу. HP 6125 XLG 

може забезпечити взаємодію з блейд-сервером. 

Цей комутатор належить до сімейства комутаторів серії HPЕ 5900, 

оскільки він забезпечує порти доступу 10 Гбіт/с для блейд-серверів, а також 4 x 

40 Гбіт/с порти висхідного трафіку. Як продукт, який базуєтьмя на операційній 

системі  Comware7, 6125 XLG може бути налаштований за допомогою тих же 

протоколів і функцій, що і традиційні комутатори серії HPЕ 5900. Наприклад, 

такі функції, як FCoE та IRF, підтримуються. Це означає, що декілька 

перемикачів 6125 XLG в одному і тому самому корпусі можуть бути згруповані 

разом як одна віртуальна система IRF. Він також підтримує VEPA, і тому може 

працювати з перемикачем 5900v, що запущений  на Гіпервізорі. 
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Комутатори HPЕ ЦОД серії  5930.  

Комутатор HPЕ ЦОД серії  5930, який показаний на Рисунку 1.13. Серія 

комутаторів HPE FlexFabric 5930 - це сімейство високоефективних та 

ультранизьких затримок 10GbE та 40GbE комутаторів наверху стійки даних 

(ToR). Серія комутаторів є частиною рішення центру обробки даних Hewlett 

Packard Enterprise FlexFabric, що є наріжним каменем архітектури FlexNetwork. 

Серія комутаторів FlexFabric 5930 ідеально підходить для розгортання на 

агрегаційному рівні, рівні доступу  або серверному рівні доступу великих 

корпоративних Центрів обробки даних або в основному рівні середніх 

підприємств. Зі збільшенням темпу розгортання віртуалізованих додатків, 

прийняття визначених програмним забезпеченням мереж та трафіку між 

сервером і сервером багатьох Центрів обробки даних, тепер потребують 

інновацій для перемикання хребта та ToR, які відповідають їхнім вимогам. HPE 

FlexFabric 5930 оптимізований для задоволення зростаючих вимог до 

підключення до більш високої продуктивності сервера, конвергенції Ethernet та 

трафіку пам’яті, можливості роботи з віртуальними середовищами та 

наднизької затримки 

 

Рисунок 1.13 – Комутатори HPЕ ЦОД серії  5930 

 

Комутатор серії  HPЕ ЦОД  5930 побудований на останньому поколіні 

ASICs, у зв’язку з чим  містить обладнання для підтримки VXLAN & NVGRE. 

VXLAN є технологією оверлейної віртуалізації, яка значною мірою 

підримується   компанією VMware. Оскільки  комутатор серії  HPЕ ЦОД  5930 

має апаратну підтримку для обох технологій, обидві продукти можуть бути 

взаємопов'язані з традиційними VLAN, з підтримкою OpenFlow і SDN. Маючи 

32 40 Гбіт/с порти, він підходить як компонент у великомасштабних мережах, 

які використовують IRF і TRILL. 
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Конвергентний комутатор HPЕ ЦОД серії 5930СР.  

Комутатор HPЕ ЦОД серії 5900CP підтримує 48 x 10 Гбіт/с 

конвергентних портів. Як показано на Рисунку  1.14, підтримка 4/8Gbps FC або 

1/10Gbps Ethernet доступна на всіх портах. Він підтримує універсальні 

конвергентні оптичні приймально-передавальні пристрої  (транссівери) HP. 

Апаратна оптика в кожному порту визначає, чи буде порт працювати як 

власний порт FC або як порт Ethernet. Інтерфейс конвергентної оптики - це 

єдиний пристрій, який може бути налаштований на роботу як два пристрої. Це 

означає, що адміністратор мережі може легко змінити режим роботи фізичного 

інтерфейсу за допомогою конфігурації через CLI. Це усуває необхідність 

від'єднання ресіверів і повторного підключення транссіверів. 

 

 

 

 

Рисунок 1.14 – Конвергентний комутатор HPЕ ЦОД  серії 5930СР 

 

Комутатор НРЕ ЦОД 5700 ToR.  

Комутатор НРЕ ЦОД 5700 Top-of-Rack  доступний у різних комбінаціях 

конфігурацій портів 1 Гбіт/с та 10 Гбіт/с з вихідними лініями 10 Гбіт/с або 40 

Гбіт/с, як показано на Рисунку 1.15. Це порівняно нове доповнення до 

сімейства ЦОД пропонує L2 і L3 підтримку, підтримку IRF з дев'яти 

комутаторів для полегшення керування операціями. Серія комутаторів 5700 

забезпечує комутаційну здатність 960 Гбіт/с та готова до використання SDN. 
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Рисунок 1.15 – Комутатор НРЕ ЦОД 5700 ToR 

 

Маршрутизатор серії HP HSR6800.   

Маршрутизатор серії HP HSR6800, який показаний на Рисунку 1.16, 

забезпечує комплексну функцію маршрутизації, брандмауера та VPN. Він 

використовує тактову плату 2 Тбіт/с для підтримки пропускної спроможності 

маршрутизації 420 Мбіт/с. Це маршрутизатор WAN з високою щільністю, який 

може підтримувати до 31 10 Гбіт/с Ethernet-портів і готовий до 40/100 Гбіт/с. 

 

 

 

Рисунок 1.16 – Маршрутизатор серії HP HSR6800 

 

Два з цих пристроїв можуть бути згруповані в стек IRF для роботи в 

якості єдиного логічного маршрутизатора. Це полегшує конфігурацію та 

управління змінами і виключає необхідність інших протоколів резервування, 

таких як VRRP. 

Віртуальний маршрутизатор (VSR).  
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Віртуальний маршрутизатор (VSR) може розглядатися як технологія 

віртуалізації мережевих функцій (NFV). Дуже легко встановити VSR на будь-

яку мережу філії, Центр обробки даних або хмарну інфраструктуру. На Рисунку 

1.17 можна отримати додаткову інформацію. Маршрутизатор базується на 

операційній системі Comware7 і може бути встановлений на гіпервізор, 

наприклад VMware ESXi або LINUX KVM. 

 

 

Рисунок 1.17 – Віртуальний маршрутизатор (VSR) 

 

VSR дозволяє дуже легко і зручно підтримувати Центр обробки даних з 

кількома орендарями. Нові копії маршрутизаторів можуть бути швидко 

розгорнуті всередині хостового середовища, щоб забезпечити маршрутизовану 

функціональність для конкретного рішення клієнтів. VSR поставляється в 

декількох версіях, з різними варіантами ліцензування для надання більш 

просунутих можливостей. 

Програмний модуль IMC VAN Fabric Manager.  

Основне керування пристроями ЦОД здійснюється за допомогою IMC. 

VAN Fabric Manager (VFM) - це програмний модуль, який можна додавати до 

IMC. Цей модуль додає розширені можливості керування трафіком для 

багатьох протоколів Центрів обробки даних, таких як SPB, TRILL та IRF. 

Також підтримуються протоколи зберігання,такі як DCB та FcoE, Рисунок 1.18. 
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Рисунок 1.18 – Програмний модуль IMC VAN Fabric Manager 

 

Він також керує протоколом з'єднання між Центрами обробки даних, 

таким як EVI, і надає послуги зонування для керування конвергентним 

сховищем. 

Можно легко переглядати та керувати інформацією про міграцію 

віртуальних машин. Дані віртуальної міграції містять ім'я VM, джерело та 

цільовий сервер, час початку та завершення перенесення, а також ім'я служби 

EVI, до якої належить VM. Також можно виконати повторне переміщення, яке 

дозволяє відтворити процес перенесення, що дозволяє переглядати джерело, 

призначення та маршрут міграції у відео. 

Хмара НРЕ ЦОД: Virtualized DC Use Case.  

На рис. 1.19 показано приклад розгортання HPЕ ЦОД. На рівні доступу 

комутатори 5900v розгортаються всередині середовища гіпервізора blade-

серверів разом із комутаторами серії 5900 з підтримкою VESA. 
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Рисунок 1.19 – Хмара НРЕ ЦОД: Virtualized DC Use Case 

 

Завдяки розгортанню блейд-систем HP 6125 XLGs можна 

використовувати для забезпечення взаємодії. 

У цьому сценарії рівень доступу безпосередньо підключений до ядра, 

який може складатися з пристроїв серії 12900 або 11900. З'єднання з 

віддаленими місцями може бути забезпечене маршрутизатором HSR 6800, а 

цілою системою можна керувати з централізованої панелі HP IMC. Додаткове 

розуміння та керування специфічними технологіями для центрів обробки даних 

може бути забезпечено шляхом додавання модуля VFM для IMC. 
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2. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ 

ЦЕНТРАМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET VIRTUAL INTERCONNECT (EVI) 

 

 Компанія Hewlett Packard Enterprise пронує вирішення проблем 

традиційного підключення Центрів обробки даних, шляхом використання 

технології Ethernet Virtual Interconnect (EVI), яка буде розгорнута на існуючому 

обладнанні у вигляді комутатора HP Comware 12500, на якому і буде 

розгорнута дана технологія. Використання технології дає моєливість суттєво 

підвищити ефективність взаємодії центрів обробки даних. 

 Традиційно, для об'єднання декількох ЦОД використовувалися технології 

маршрутизації, тобто третій рівень моделі OSI. З широким поширенням 

віртуалізації користувачі стали частіше використовувати такі технології, як 

vMotion, для роботи яких необхідна середа другого рівня. Технологія EVI 

реалізує простий спосіб об'єднання ЦОД по другому рівню і знижує вартість і 

складність традиційних рішень в цій області. 

Дослідження ефективності застосування технології Ethernet Virtual 

Interconnect (EVI), проводилось на обладнанні компанії НРЕ, яке розміщено у 

Навчально-науковому центрі технологій НРЕ ДУТ (Рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1  - Центр 

обробки даних HPE  



35 
 

В ході дослідження застосовувася сервери  HPE Proliant DL360 Gen7, HPE 

Proliant DL60 Gen9  та фізична мережа з чотирьох комутаторів.  На серверах 

HPE Proliant  за допомогою гіпервізорів VMware ESXi були розгоргуті 

віртуальні мережі, які моделюють Цкнтри обробки.  Для  управління 

гіпервізорами та створення віртуальних машин на окремому комп’ютері  був 

встановлений VSphere Client, який  може підключатися безпосередньо до будь-

якого гіпервізора та здійснювати необхідні налаштування. Налаштування 

комутаторів здійснювалось через CLI. Фізичні комутатори моделюють мережу, 

через яку відбувається WAN-з'єднання між Центрами обробки даних. 

 

2.1.  Особливості технології EVI та основні підходи до організації 

взаємодії рівня 2 між Центрами обробки даних   

 

Центр обробки даних потребує гнучкості для переміщення будь-якої 

віртуальної машини на будь-який фізичний сервер на будь-якому сайті Центру 

обробки даних. Це можливо тільки в тому випадку, якщо VLAN віртуальної 

машини можна розширити через фізичні Центри обробки даних. EVI була 

розроблена HP для розширення мереж рівня 2 в Центрах обробки даних. Це 

також можна виконати за допомогою традиційних оптико-волоконних з’єднань. 

Однак прямі оптико-волоконні з’єднання не завжди доступні або можливі.  

 Наприклад, клієнт може підключити кожен Центр обробки даних через 

маршрутизатор (L3, рівень 3 моделі OSI). У цьому сценарії EVI може 

використовувати ці з’єднання для перенесення трафіку рівня 2. Ключова 

перевага перед іншими варіантами полягає в тому, що немає необхідності в 

підтримці MPLS між сполуками Центру обробки даних. Це обов’язкова вимога 

для клієнтських служб, таких як VPLS або L2 VPN. 

Протоколи EVI підтримують угрупування до восьми Центрів обробки 

даних в одній топології рівня 2. Для підвищення продуктивності та 

відмовостійкості доступні кілька методів оптимізації і налаштувань.  

Одна з таких особливостей відноситься до локального і віддаленого 

вивчення MAC. Можна побачити, як локальне вивчення MAC налаштоване на 

традиційних процесах обробки даних, в той час як дистанційне вивчення MAC 

використовує процес площини управління. Це забезпечує підвищення 

ефективності в порівнянні з іншими варіантами.   

Інша особливість - придушення ARP. Пристрої, що підтримують EVI, 

можуть відстежувати інформацію ARP з віддаленого сайту і надавати відповіді 
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проксі на місцевий запит широкомовної передачі ARP. Це може пригнічувати 

трафік ARP від проходження WAN-з'єднань. Це впливає на взаємозв'язок між 

надлишковими маршрутизаторами VRRP, гарантуючи, що кожен Центр 

обробки даних має локальний майстер VRRP. Це оптимізує потік даних між 

кінцевими точками і їх шлюзами за замовчуванням. Selective Flooding також є 

підтримкою. Це дозволяє адміністратору контролювати, який багатоадресний і 

одноадресний трафік може перетинати WAN-з'єднання. 

За допомогою EVI кадри рівня 2 інкапсулируются в IP-пакети з 

використанням формату MAC в GRE. Цей інкапсульований трафік може 

проходити через маршрутизовані мережі, використовуючи тунелі GRE, які 

встановлюються між кожним вузлом EVI Центру обробки даних. Оскільки EVI 

використовує стандартну GRE і IP-инкапсуляцию, будь-яка існуюча 

інфраструктура IP-маршрутизації може використовуватися для розширення 

мереж рівня 2 між Центрами обробки даних. Традиційні комутатори Ethernet 

збирають MAC-адреси з поля вихідної адреси звичайних фреймів кінцевих 

точок. Ці MAC-адреси зіставляються з інтерфейсом, на якому вони були 

отримані. EVI часто вивчає MAC-адреси для локальних пристроїв. 

Для порівняння, EVI використовує процес вивчення MAC на основі 

площини управління для віддалених пристроїв. Коли вивчається локальна 

MAC-адреса, вузли EVI в цьому Центрі обробки даних використовують IS-IS 

для оголошення його на віддалених сайтах. Віддалені сайти відображають цей 

MAC-адрес за посиланням, на якому вони були вивчені. Оскільки віддалені 

сайти активно вивчають MAC-адреси через цей процес площини управління, їм 

не потрібно перевіряти вихідний адрес кожного, хто входить до фрейму для цієї                     

інформації. 

Ідентифікатор мережі EVI є унікальним ідентифікатором між граничними 

пристроями. Кожному граничному пристрою може бути присвоєно кілька 

ідентифікаторів мережі EVI для ізоляції декількох орендарів. Кожен 

ідентифікатор мережі EVI визначає додатковий IS-IS процес. Це гарантує, що 

розпізнана інформація MAC для одного орендаря залишається окремою і 

приватною. Одна інфраструктура може безпечно підтримувати кілька 

орендарів. Сторона локальної мережі граничного пристрою підключається до 

традиційних VLAN з традиційної загальною кількістю 4094 VLAN. Необхідно 

зіставити вибрані VLAN з певними ідентифікаторами мережі EVI, тим самим 

створюючи розширену VLAN. 
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Наприклад, сайт Центру обробки даних може мати 1000 традиційних 

локальних VLAN. Адміністратор хоче розширити 100 цих VLAN до 

віддаленого Центру обробки данних. Тільки ці вибрані VLAN стануть 

розширеними VLAN, шляхом зіставлення з певним ідентифікатором мережі 

EVI. Кожна VLAN може бути порівняна тільки з одним ідентифікатором 

мережі EVI. Неможливо зіставити VLAN з декількома ідентифікаторами мережі 

EVI. Протокол EVI Neighbor Discovery Protocol (ENDP) надає послугу 

реєстрації IP-адрес. Це корисно, коли кілька сайтів повинні бути пов'язані між 

собою через тунелі GRE (Generic Routing Encapsulation)  з EVI.  

Кожна сторона тунелю GRE повинна бути налаштована з IP-адресою 

джерела і одержувача. Коли підключені тільки два сайти, це легко. Кожна 

сторона просто вказує свій власний локальну адресу в якості джерела тунелю 

GRE, а IP-адресу іншого боку - як адресата. Однак з трьома Центрами обробки 

даних кожен сайт повинен бути налаштований з двома окремими тунелями, 

щоб кожен пункт призначення міг бути налаштований. По мірі додавання 

додаткових сайтів необхідно налаштувати ще один туннель. Якщо Центр 

обробки даних виведений з експлуатації, всі інші Центри даних повинні бути 

переналаштовані для видалення пов'язаного тунелю. 

ENDP визначає ролі сервера і клієнта для полегшення цих 

адміністративних витрат. Клієнт ENDP кожного Центру обробки даних може 

зареєструватися на сервері ENDP. Вони також можуть запросити сервер для 

списку активних адрес тимчасових вузлів. Це дозволяє динамічно 

налаштовувати і відключати тунелі GRE на основі списку зареєстрованих IP-

адрес. Це значно спрощує додавання і видалення Центрів обробки данних. EVI 

IS-IS заснований на стандартних механізмах IS-IS. Були додані спеціальні 

розширення, щоб оголосити інформацію про досягнення рівня 2 для EVI. Ця 

інформація про досяжності включає в себе список VLAN і MAC-адреси, які 

були вивчені в цих VLAN. 

На Рисунку. 2.2 показаний сценарій на основі EVI. Три Центри обробки 

даних з'єднані мережею публічного транспорту, яка не може бути частиною 

мережі, керованої клієнтами. Наприклад, це може бути мережа постачальника 

послуг або постачальник послуг MPLS L3 VPN-провайдерів послуг. Кожен 

Центр обробки даних має один граничнийпристрій, який підключається до 

локальних VLAN-сайтів і забезпечує підключення до віддалених сайтів. 

Крайній пристрій міг би виконати роль традиційного комутатора ядра, а 

сотні локальних інтерфейсів були підключені до традиційних комутаторів 
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усередині Центру обробки даних. Класичне вивчення MAC-адрес виконується в 

цій локальній мережі. Це значить, що кожен фрейм, що входить в локальний 

порт, перевіряється граничним пристроєм. Його адреса джерела додається в 

таблицю MAC-адрес, що відображається на інтерфейсі, на якому він був 

вивчений. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Сценарій на основі EVI 

 

Використовуючи ENDP, транспортні тунелі GRE динамічно формуються 

між системами EVI. Комутатор розуміє, що логічні LI-канали рівня 2 доступні 

для цих тунелів GRE третього рівня. Це дозволяє дізнатися MAC-адреси 

віддалених сайтів через протокол IS-IS. 

Ідентифікатор мережі EVI є логічним об'єктом, який може 

використовуватися для ізоляції декількох орендарів. Він дозволяє створювати 

унікальні логічні топології для кожного клієнта, кожен зі своєю окремою 

таблицею MAC-адрес. На Рисунку 2.2 показана топологія, яка підтримує дві 

окремі клієнтські мережі, ID мережі EVI і ідентифікатор мережі EVI 12, 

представлені  як об'єкти логічної комутації. 



39 
 

Ідентифікатор мережі EVI 11 конфігурований для роботи між центрами 

даних 1, 2 і 3, тоді як ID ID мережі EVI працює тільки між центрами даних 2 і 3. 

Кожна логічна мережа має свій власний сервер ENDP, екземпляр IS-IS і 

таблицю MAC-адрес. Досягнута повна ізоляція орендаря. 

Множинні VLAN можуть бути призначені кожному логічному 

ідентифікатору 11 і 12, але кожна VLAN може бути порівняна з одним і тільки 

одним ідентифікатором. Мережі VLAN з 1 по 99 можуть відображатися в EVI 

ID 11, тоді як VLAN 200-250 можуть відображатися в EVI ID12. 

Використовуючи технологію QinQ, периферійні пристрої EVI можуть надати 

кожному орендарю власний набір 4094 VLAN. Це показано на Рисунку 2.3. 

 

 

Рисунок 2.3 – Топологія EVI  

     

В DC-3 Edge3 підключений до локального комутатора, який 

налаштований на QinQ. Будь-які VLAN від локального комутатора матимуть 

додатковий зовнішній 802.1q тег з 20, доданий до передачі на Edge3. Edge3 

буде відображати VLAN20 в EVI ID 11. Для іншого орендаря Edge 3 відображає 

VLAN30 в EVI ID 12. Це рішення QinQ несе ризик, пов'язаний з дублюючими 

MAC-адресами. Внутрішня база даних MAC в EVI сприймає все MAC-адреси, 

пов'язані з VLAN 20, оскільки вона бачить тільки зовнішній тег. Якщо між 

численними VLAN-серверами клієнта були дубльовані MAC-адреси, в мережі 

EVI може відбуватися роздування MAC-адрес. Однак для дублюючих MAC-
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адрес досить рідко виникає проблема.VRRP може збільшити ймовірність цієї 

проблеми, оскільки VRRP використовує певний діапазон MAC. Якщо VLAN 

101 і 102 використовують ідентифікатор маршрутизатора VRRP 1, вони можуть 

мати той же MAC-адрес і викликати конфлікт.  

 

2.2 Маршрутизація в мережі EVI, одноадресова, багатоадресова 

передачі даних та оптимізація трафіку 

 

 Кожна конфігурація мережі EVI визначається унікальним 

ідентифікатором мережі в діапазоні від 1 до 16777215. Для мережі EVI також 

потрібно інтерфейс тунелю EVI. Цей інтерфейс тунелю визначається 

унікальним ідентифікатором інтерфейсу тунелю. Кілька тунельних інтерфейсів 

використовуватимуть один і той же фізичний IP-адрес джерела. Кожна лінія 

EVI має процес EVI IS-IS, який створюється автоматично при налаштуванні 

нового інтерфейсу тунелю EVI. Процес IS-IS EVI відповідає за обчислення 

стану лінії передачі і обмін MAC-адресами на віддаленому сайті. 

Ідентифікатор процесу EVI буде відповідати ідентифікатору інтерфейсу 

тунелю EVI. Якщо адміністратор налаштовує тунель інтерфейсу 26, також буде 

процес ISI IS-IS 26. Також повинен бути налаштований протокол виявлення 

сусідів. Це унікально для кожного ідентифікатора мережі, щоб забезпечити 

унікальну топологію для кожного мережевого тунелю. 

Нарешті, локальні VLAN зіставляються з певними ідентифікаторами EVI 

для створення набору розширених VLAN. Налаштування трафіку і оптимізація 

також налаштовуються для кожного ID мережі. Таким чином, кожна 

конфігурація EVI має повністю ізольований конфігураційний набір.

 Мережевий процес EVI може бути описаний в три етапи: виявлення 

сусідів, реклама MAC-адрес і фактичне пересилання даних. Пошук сусіда 

ENDP відбувається на прикордонних пристроях. Кожний прикордонний 

пристрій реєструє свій IP-адрес за допомогою сервера ENDP. Кожен клієнт 

ENDP також запитує сервер для інших периферійних пристроїв, 

використовуючи той же ідентифікатор мережі. GRE-тунелі автоматично 

формуються за допомогою цих периферійних пристроїв. 

Таким чином, ці тунелі GRE третього рівня автоматично встановлюються 

з накладенням пов'язаних ліній EVI рівня 2. Протокол маршрутизації EVI IS-IS 

буде створювати суміжності над цими лініями EVI. Ці суміжності дозволяють 
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IS-IS відправляти локально. Можливо подивитись деталі MAC-адреси 

віддаленим однорангові вузлів. 

Як тільки мережа буде повністю встановлена, може статися пересилання 

даних кінцевих точок. Локальний трафік отримано, а MAC-адрес призначення 

знаходиться в таблиці MAC-адрес EVI. Ця таблиця пов'язує цей MAC-адрес 

призначення з лінією EVI. Кадр инкапсулируется і відправляється за 

відповідним тунелю. Віддалене прикордонне пристрій отримує цей трафік і 

направляє його в напрямку відповідного локального адресата на основі 

локальної таблиці MAC-адрес. 

EVI Neighbor Discovery (ENDP) — Конфігурація  

ENDP спрощує процес підключення декількох сайтів. Кількість 

підтримуваних сайтів залежить від використовуваних моделей устаткування. 

ENDP надає послугу реєстрації IP-адрес, яка дозволяє динамічно додавати й 

видаляти сайти.Кожен клієнт ENDP (ENDC) налаштований з IP-адресою 

сервера ENDP.Клієнт зареєструє свій власний локальний транспортний IP-

адреса за допомогою ENDS. Потім він запитує сервер для отримання списку 

активного віддаленого IP-адреси. Клієнт буде регулярно оновлювати 

інформацію про IP-адресу транспорту. Коли клієнти відправляються в 

автономний режим, IP-адреса видаляється з ENDS. 

Коли клієнт отримує всі активні віддалені IP-адреси, він може 

налаштувати тунелі EVI для кожного з них. Кожен ідентифікатор мережі EVI 

підтримує окрему конфігурацію ENDP. Це дозволяє кожному ідентифікатору 

EVI підтримувати унікальну топологію. 

Сервер ENDP може бути включений на будь-якому периферійному 

пристрої EVI. Для цілей резервування реєстрації для кожного ідентифікатора 

мережі може бути налаштоване до двох серверів ENDP. 

Рідкісне пристрій, налаштоване як ENDS, автоматично є власний ENDC. Він 

реєструє власний транспортний IP-адреса в локальній базі даних. Два сервера 

ENDP часто налаштовуються для забезпечення надмірності. Ця надмірність 

досягається, оскільки кожен клієнт реєструється з обома серверами ENDP. 

Однак розгляньте сценарій з вісьмома взаємопов'язаними центрами даних, з 

ENDS, налаштованими на DC-1 і DC-2. Втрата зв'язку як з DC-1, так і з DC-2 

порушує зв'язок EVI між усіма іншими Центрами обробки даних. Повинна бути 

хоча б одна функціональна доступна ENDS. 

ENDC налаштовується уручну з адресою ідентифікатора транспорту до 

двох серверів ENDP. Якщо прикордонний пристрій вже налаштовано як ENDS, 
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він вже є клієнтом, тому його можна налаштувати тільки за допомогою ще 

однієї ENDS. Для підвищення безпеки можна налаштувати аутентифікацію 

ENDP. Це в вигляді пароля, який повинен збігатися між клієнтом і сервером. 

На рис. 2.4 показані п'ять взаємопов'язаних центрів даних. Крайовий 

пристрій в кожному центрі обробки даних має маршрутізірованний інтерфейс, 

підключений до транспортної IP-мережі. Edge1 має IP-адрес 10.1.0.1/24, Edge2 

має 10.2.0.1/24 і т. Д. Ці адреси будуть використовуватися для створення 

тунелів. Для кожного центру обробки даних потрібні чотири тунелі GRE, по 

одному на кожен віддалений сайт. 

.

 

 

Рисунок 2.4 – EVI Neighbor Discovery  
   

Два крайніх влаштування верхнього рівня Центру обробки даних повинні 

бути налаштовані як сервери ENDP. Як обговорювалося, вони автоматично 

реєструються в якості ENDC. Кожен з них також налаштовується вручну як 

ENDC іншого прикордонного пристрою.Всі інші сайти налаштовані як чисті 

клієнти ENDP обох серверів ENDP 

У базі даних учасників ENDS перераховані всі активні транспортні IP-

адреси і системні ідентифікатори. Зазначена адреса - це загальнодоступний IP-

адреса, орієнтований на постачальника. Ідентифікатор системи Edge також 

вказано на основі MAC-адресу свого пристрою. Цей ідентифікатор системи 
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використовується IS-IS таким же чином, як OSPF використовує ідентифікатор 

маршрутизатора. Він однозначно ідентифікує кожен вузол в мережі 

Одноадресова та  багатоадресна передачі даних. 

На Рисунку 2.5 показаний процес, який використовується EVI для 

пересилання одноадресних кадрів.Коли прикордонний пристрій отримує 

одноадресний кадр, він вивчає MAC-адрес джерела і шукає MAC-адрес 

призначення. Якщо пункт призначення є локальним,він виконує традиційний 

локальний інтерфейс, перемикаючись на правильний локальний інтерфейс.Це 

класичне перемикання Ethernet. 
 

 
 

Рисунок 2.5 – Процес пересилання одноадресних кадрів 
 

 Якщо MAC-адрес призначений для пристрою на віддаленому вузлі, 

крайової перемикач инкапсулирует кадр і відправляє його через тунель EVI на 

інший сайт.  

Крайній пристрій віддаленого сайту отримує вхідний одноадресний 

трафік по лінії EVI. Він не дізнається від нього MAC-адресу джерела, оскільки 

видалені MAC-адреси розпізнаються через процес обробки IS-IS. Він 

переглядає MAC-адрес призначення вхідного кадру. Якщо MAC-адрес 

призначений для локального пристрою, буде виконано класичне перемикання 

локального інтерфейсу.  

Як правило, був би збіг, так як Edge Device1 спочатку дізнався цей MAC-

адресу з Edge Device2. Однак, якщо немає збігу, Device2 відправляє команду 

EVI IS-IS на Device1 для очищення цієї адреси. 

Процес доставки багатоадресної передачі застосовується до 

широкомовного трафіку та невідомого одноадресного трафіку. За 

замовчуванням протокол EVI дозволяє уникнути затоплення багатоадресної 
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передачі, скидаючи пакети багатоадресних повідомлень. Щоб увімкнути трафік 

багатоадресної передачі через мережу EVI, налаштований незалежний 

протокол багатоадресної передачі (Protocol Independent Multicasting - PIM), 

поряд із прослуховуванням IGMP для IPv4 та прослуховуванням MLD для IPv6. 

До граничних пристроїв слід передавати трафік протоколу управління 

многоадресной розсилкою, такий як IGMP, MLD і PIM-пакети, на видалені 

сайти. Це важливо, тому що приймач і передавач багатоадресної передачі 

повинні знати один одного. Коли додатковий прослуховувач підключається до 

мережі, він відправляє повідомлення IGMP в мережі. Це повідомлення IGMP 

має дійти до віддаленого сайту, щоб ініціювати доставку потоку 

багатоадресного передавання.  

Оскільки пакети протоколу IGMP і PIM використовують призначення 

багатоадресного передавання, ці пакети за замовчуванням будуть видалені. 

Тому важливо налаштувати EVI з функцією вибіркового наведення.Зверніть 

увагу, що пакети протоколу IGMP і MLD PIM, що надходять на посилання EVI 

з віддалених сайтів, будуть за замовчуванням локалізованими локальними 

інтерфейсами.Це локально згенеровані багатоадресні кадри, які за 

замовчуванням не будуть пересилатися по посиланнях EVI.   

На рис. 2.6 показаний процес, який EVI використовує для 

перенаправлення багатоадресного трафіку, оскільки Edge Device 1 приймає 

вхідний багатоадресний пакет в локальному інтерфейсі. Комутатор перевіряє, 

чи зареєстровані будь-які інтерфейси для прийому багатоадресного трафіку. 

Хости реєструються для прийому потоку багато адресной передачі, 

відправивши повідомлення з'єднання IGMP. 
 

 
.  

Рисунок 2.6 – Процес перенаправлення багатоадресного трафіку 
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Якщо локальні кінцеві точки зареєстровані,  комутатор виконує 

традиційну багатоадресну доставку. Якщо віддалений пристрій приєдналося до 

групи многоадресной передачі по лінії EVI, то кадри інкапсулируются і 

відправляються через тунель EVI на віддалений сайт. Якщо кілька клієнтів з 

декількох віддалених сайтів зареєструвалися, то Edge Device1 використовує 

техніку під назвою «прихована реплікація». Він відправляє окремий пакет по 

кожній лінії EVI до кожного віддаленого сайту.   

Віддалений сайт Edge Device  2 отримує багатоадресний трафік по лінії 

EVI. Він перевіряє,чи зареєстрований будь-який з його локальних інтерфейсів. 

Це сталося би,як описано вище, коли локальна кінцева точка відправляє запит 

з'єднання IGMP. Звичайно,це має бути так, інакше Edge Device 1 не отримав би 

запит по лінії EVI. 

Оптимізація трафіку   

EVI перемикає потік широкомовного трафіка на всі локальні інтерфейси і 

всі посилання на EVI - EVI не порушить традиційний механізм мовлення.За 

замовчуванням широкомовний трафік, такий як ARP, буде залитий в усі 

видалені сайти.Функція подавлення ARP може бути налаштована так, щоб 

мінімізувати транслювання ARP по лініях EVI.    

Невідомі кадри одноадресної передачі перекривають всі локальні 

інтерфейси, але не по посиланнях EVI. Це необов'язково, оскільки MAC-адреси 

для віддалених пристроїв розпізнаються по протоколу EVI IS-IS.Це хороший 

підхід для більшості звичайних трафіків, але може створювати проблеми для 

конкретних протоколів, які засновані на класичних невідомих одноадресних 

механізмах.Винятки можуть бути налаштовані для забезпечення того, щоб ці 

спеціальні додатки продовжували працювати належним чином.Вхідний 

багатоадресний трафік витісняє всі локальні інтерфейси традиційним способом. 

Він не буде заповнений посиланнями EVI, якщо за цим посиланням не було 

отримано повідомлення IGMP, MLD або PIM, що вказує на необхідність 

трафіку. Однак правила виключення можуть бути налаштовані для 

включення вибіркового наведення MAC.Прикладом може служити 

конфігурація VRRP. VRRP використовує багатоадресний адрес для відправки 

пакетів VRRP Hello, але ніколи не використовує IGMP для приєднання до цієї 

многоадресной групі. Оскільки EVI ніколи не отримає з'єднання IGMP для 

VRRP, він не відправить привітальні пакети VRRP через посилання EVI.  
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Таким чином, мережевий адміністратор може налаштувати певне 

правило, щоб дозволити MAC-адресу відповідної багатоадресного передавання 

для переміщення ліній EVI.  

Придушення ARP застосовується до широкомовного трафіку.Функція 

подавлення ARP зменшує кількість ARP-трансляцій між сайтами, оскільки 

локальний прикордонний пристрій може передавати відповідь ARP від імені 

віддалених клієнтів. На пристрої Edge активується механізм кешування для 

кешування інформації MAC-to-IP.   

На рис. 2.7 показані основні етапи роботи з подавленням ARP. В DC-1 

Server1 відправляє запит на трансляцію передачу ARP, який надходить в Edge1. 

Edge1 ще не має записи ARP для запитаного IP-адреси і наповнює запит на всі 

видалені сайти. На віддаленому сайті DC-2 Server2 отримує запит і відправляє 

відповідь ARP, який пересилається Edge2 за посиланням EVI. 
  

 

Рисунок 2.7 – Оптимізація трафіку EVI: придушення ARP 
   

  Edge1 snoops для відповідей ARP на посилання EVI, вивчає MAC-

адресу Server2 і додає його в кеш EVI ARP.Тому, коли інший пристрій в DC-1, 

Server3, транслює ARP-запит для Server2, мовлення не потрібно пересилати по 

посиланням EVI. Edge1 має запис і проксірует відповідь назад на локальний 

клієнт. 
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Деякі протоколи або додатки вимагають багатоадресних пакетів, але не 

виконують реєстрацію IGMP/MLD.Кластер балансування навантаження 

Microsoft Network - один із прикладів, який може або не може використовувати 

IGMP, в залежності від того, як він налаштований. Іншим прикладом є VRRP. 

EVI блокуватиме незареєстровану багатоадресну розсилку по обхідним 

посиланням EVI за замовчуванням. Це може зробити протокол або додаток 

нефункціональним. 

Як обговорювалося раніше, EVI блокуватиме VRRP Hellos за 

замовчуванням. В результаті хости VRRP в DC-1 і DC-2 не будуть чути вітання 

один від одного. Таким чином, вони обидва візьмуть на себе головну роль і 

будуть активно функціонувати в якості шлюзу для локальних клієнтів.Це 

гарантує, що локальні хости завжди пересилають кадри на локальний VRRP-

форвардер. Це краще використовувати шлюз на іншій стороні WAN-лінії, 

оскільки шляхи даних оптимізовані.  

Кожен ідентифікатор мережі EVI має свою власну вибіркову 

конфігурацію затоплення.На кожному прикордонному пристрої для кожної 

VLAN можуть бути налаштовані конкретні багатоадресні MAC-адреси. Це 

означає, що можна дозволити настройку за умовчанням блокувати VRRP на 

VLAN 20 і дозволяти VRRP Hellos перетинати лінії EVI для VLAN 30. Другий 

приклад показаний на Рисунку 2.8, із загальною груповий розсилкою 

балансування мережного навантаження (NLB). Цей протокол використовує 

діапазон адрес MAC-адрес 03-BF в якості адреси призначення під LGPL. Цей 

діапазон адрес можна налаштувати як виняток для VLAN 10. 
 .

 

Рисунок 2.8 – EVI Traffic Optimization: Selective Flooding 
  

Після налаштування цього MAC-адресу багатоадресной передачі буде 

вибірково дозволений для заливки по лініях EVI, в той час як весь інший 

незареєстрований багатоадресний трафік буде відповідати дії блокування. 
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2.3 Налаштування мережі EVI на базі коммутатора HP Comware 

12500 

 

Налаштування мережі буде складатися з 8 обов’язкових та 3 варіативних 

кроків. Обладнання для налаштування включають у себе комутатори HP 

Comware 12500, які зображені на рисунку 2.8. 

 

Рисунок 2.8 – Комутатор HP Comware 12500 

До основних кроків налаштування належить: 

1. Налаштування ідентифікатора сайту EVI; 

2. Налаштування транспортного інтерфейсу; 

3. Налаштування інтерфейсу туннелю EVI; 

4. Налаштування ідентифікатора мережі EVI 

5. Налаштування розширених VLAN; 

6. Налаштування ENDS; 

7. Налаштування клієнта виявлення сусідів EVI; 

8. Перевірка роботи системи 

 

Крок 1: Налаштування ідентифікатору сайту EVI 

Якщо два граничних пристроїв розгорнуті на одному сайті, необхідно 

налаштувати ідентифікатор сайту EVI. Кожному сайту повинен бути 

присвоєний унікальний ідентифікатор сайту, який налаштований однаково на 

обох граничних пристроях на сайті. 
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Комутатори на сайті 1 мають назву Site1-12500-1 і Site1-12500-2. Їм обом 

присвоєно ідентифікатор сайту 1. Пристрій на іншому сайті має назву Site2-

12500-1 і присвоюється ідентифікатору сайту EVI 2. Скріншоти команд 

присвоєння ідентифікаторів наведені нижче. 

 

 

 

Крок 2: Налаштування транспортного інтерфейсу 

Транспортний інтерфейс повинен бути налаштований на граничному 

пристрої. Це маршрутизаційна лінія, яка безпосередньо пов'язана з 

транспортною мережею IP. Для цього визначається VLAN і порт стає членом 

VLAN. Потім створюється інтерфейс VLAN рівня 3 і йому призначається IP-

адресу. Нарешті, EVI включається на фізичному інтерфейсі. 

Нижче наведені скріншоти команд, за допомогою яких  створюється 

VLAN 4001 і  йому призначається інтерфейс G3/0/1. Потім інтерфейсу VLAN 

4001 рівня 3 визначається IP-адреса 10.1.0.2/24. Крок конфігурації завершується 

включенням EVI на фізичному інтерфейсі. Цей крок повинен виконуватися на 

фізичному інтерфейсі, а не на логічному інтерфейсі VLAN 4001. 

 

 

 

Крок 3: Налаштування інтерфейсу тунелю EVI 

Кожна мережа EVI вимагає унікального внутрішнього інтерфейсу 

тунелю. Цей логічний інтерфейс налаштований з IP-адресою джерела тунелю. 

Це адреса, призначений інтерфейсу, підключеному до транспортної мережі IP, 
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як зазначено на попередньому кроці. Ручне налаштування призначення тунелю 

не потрібно, оскільки вона буде динамічно вивчатися через ENDP. 

Ідентифікатор інтерфейсу тунелю також служить ідентифікатором 

процесу EVI IS-IS. У прикладі, показаному за допомогою скріншотів команд, 

був створений тунель інтерфейсу 1 з налаштуванням режиму EVI. Оскільки був 

створений інтерфейс 1 тунелю, буде створений процес EVI IS-IS. 
  

 
 

Крок 4: Налаштування ідентифікатора мережі EVI 

Тунель EVI повинен бути зіставлений з ідентифікатором мережі EVI. 

Допустимий діапазон для цього номера складає від 1 до 16777215. У прикладі, 

показаному за допомогою скріншотів команд, тунель 1 налаштований з 

ідентифікатором мережі EVI 101. 
 

 
 

Крок 5: Налаштування розширених VLAN 

Коли можливо зіставляти локальні VLAN на локальному рівні з 

EVI,можно створювати розширені VLAN. Це VLAN, які EVI будуть 

поширюватися на центри обробки даних. Як показано  за допомогою 

скріншотів команд, кілька VLAN можуть бути співставлені з одним 

ідентифікатором мережі EVI, але кожна VLAN може бути призначена одному і 

тільки одному ідентифікатору мережі EVI. 

 

 
 

Крок 6: Налоштування ENDР 

Попередній крок включав тунель GRE, вказавши джерело тунелю. 

Кінцеві точки тунелю автоматично виявляються ENDP. За допомогою 

скріншотів команд показано конфігурація сервера ENDP або ENDS. 

 



51 
 

Можна налаштувати до двох серверів. Віддаленний пристрій EVI, 

налаштований як ENDS, автоматично реєструється як клієнт. Ця конфігурація 

додається в інтерфейс тунелю EVI. Оскільки для кожного ідентифікатора 

мережі налаштований один інтерфейс тунелю, для ідентифікатора мережі EVI 

існує окрема топологія виявлення сусідства. 

 

Крок  7: Налаштування клієнта виявлення сусідів EVI 

Виявлення сусідства EVI дозволено шляхом настройки клієнтів ENDP 

(ENDC) з IP-адресою сервера, як це було на попередньому кроці. Клієнт може 

бути налаштований з двома серверами. Сервери можуть бути налаштовані 

тільки з одного сервера, оскільки вони вже діють як один з двох можливих 

серверів. 

На рис. 2.15 верхній приклад може бути для двухсайтового розгортання. 

Пристрій Edge Site2-125001-Tunnel1 налаштоване як ENDC. Це триває в 

прикладі з рис. 2.14, в якому Site1-125001-Tunnel1 був налаштований як ENDS. 
 

 
  

Наступний приклад на рис. 2.15 призначений для трехсайтового 

розгортання. Серверні пристрої 1-го і 2-го рівнів налаштовані як сервери, а 

потім налаштовані як клієнт один одного. Крайнє пристрій сайту 3 

налаштоване виключно як клієнт, і тому вказані обидва сервера.  
  

Крок 8: Перевірка роботи системи 

Як показано на рис. 2.9, є кілька команд перевірки для перевірки ваших 

зусиль по налаштуванню. 
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Рисунок 2.9 – Крок 8: Перевірка роботи системи 

 

Зведені відомості про виявлення сусідів і команди членів відображають 

поточний статус EVI і показують зареєстровані адреси.Зведені параметри 

клієнта підсумовують конфігурацію клієнта і надають огляд всіх віддалених IP-

адрес, які були вивчені через протокол виявлення сусідів. 

Команда "Display EVI link interface tunnel" показує статус лінії EVI. 

Команда «display interface» відображає інформацію про логічних посиланнях 

L2 EVI.Протокол площині управління можна перевірити за допомогою 

«дисплея EVI IS-IS brief», що дозволяє бачити віддалений і локальний MAC-

адресу. 

Зведені відомості про виявлення сусідів і команди членів відображають 

поточний статус EVI і показують зареєстровані адреси. Зведені параметри 

клієнта підсумовують конфігурацію клієнта і надають огляд всіх віддалених IP-

адрес, які були вивчені через протокол виявлення сусідів. Команда «Display 

EVI link interface tunnel» показує статус лінії EVI. Команда «display interface» 

відображає інформацію про логічні лінії L2 EVI. Протокол площі управління 

можна перевірити за допомогою «дисплея EVI IS-IS brief», що дозволяє 

побачити віддаленні і локальні MAC-адреси. 

До варіативних кроків належать: 

9. Придушення ARP; 

10. Вибіркове нагромадження; 

11. Ідентифікатори віртуальної системи. 

 

Розширений крок 9: Подавлення ARP 
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Придушення АПФ знижує ARP-широкомовний трафік по лініях EVI. Це 

необхідно налаштовувати окремо на кожному прикордонному пристрої, 

оскільки кожний чужий пристрій виконує локальне кешування ARP. 

Як і в прикладі на рис. 2.17, ця конфігурація виконується під інтерфейсом 

тунелю, тому ідентифікатор мережі EVI кожного орендаря може функціонувати 

окремо. 
  

 
  

Розширений крок 10: Selective Flooding 

Selective Flooding забезпечує адміністративний контроль над потоками 

трафіку. За замовчуванням широкомовні передачі завжди заливаються, в той 

час як невідомі і незареєстровані одноадресні розсилки під LGPL тільки 

локально заповнюються локальними інтерфейсами. 

Скріншот команд  верхній приклад - для Microsoft NLB MAC. MAC-

адресу, який повинен бути затоплений, налаштовується в інтерфейсі тунелю. У 

цьому прикладі, коли приймаються локальні пакети в VLAN 10, з зазначеним 

MAC-адресою призначення, вони будуть заповнені на всі віддалені сайти. Це 

не залежить від отримання будь-яких повідомлень протоколу IGMP або PIM. 
  

 
  

Для типового многоадресного трафіку важливо забезпечити, щоб 

повідомлення протоколу IGMP і PIM заливалися між центрами обробки даних. 

Ці протоколи використовують адреси призначення многоадресной передачі 

рівня 3 224.0.0.1 і 224.0.0.13. Ці адреси перекладаються на MAC-адресу рівня 2 

0100-5e00-0001 і 0100-5e00-000d. 
  

Розширений крок 11: Індіфікатор віртуальної системи   

 Один EVI LSP може обробляти 56 320 MAC-адрес, і це визначає верхня 

межа MAC-адрес на сайт центру обробки даних. Ідентифікатори віртуальних 

систем можуть бути визначені для розміщення більшої, ніж цей максимальний 



54 
 

за замовчуванням.Ідентифікатори віртуальної системи визначаються з процесу 

EVI IS-IS. 

Ідентифікатор процесу EVI IS-IS унікальний для кожного ідентифікатора 

мережі EVI і заснований на номері інтерфейсу тунелю EVI. Оскільки був 

визначений тунель 1, процес ISI IS-IS також дорівнює 1. Пам'ятайте, що межа 

за замовчуванням 56320 - за Центр обробки даних, а не за розгортання. Якщо у 

ївас є чотири центри обробки даних, кожен з яких має 20 000 MAC-адрес, в 

розгортанні є 80 000 MAC-адрес. 

У сценарії, вказано нижчк, не потрібні ідентифікатори віртуальної 

системи. Кожен сайт центру обробки даних оголошує свій власний LSP з 20 000 

адрес, що значно нижче максимального за замовчуванням. Якщо окремий сайт 

розширювався з часом до більш ніж 56 320 адрес MAC, тоді буде потрібно 

ідентифікація віртуальної системи. 
  

 

 

2.4  Результати досліджень ефективності роботи технології EVI 

 

Маючи підтримку до восьми взаємопов'язаних центрів обробки даних, 

доступні кілька методів оптимізації, включаючи придушення ARP, блокування 

VRRP Hello. 

Крайовий пристрій EVI забезпечує послуги EVI, створюючи прилеглі 

зони IS-IS через тунелі GRE. Єдине розгортання EVI може обслуговувати 

кілька орендарів, оскільки набір тунелів GRE кожного орендаря визначається 

унікальним ідентифікатором мережі EVI. 

Тунелі динамічно створюються по мірі того, як нові сайти оновлюються і 

оновлюються з використанням протоколу виявлення сусідів EVI (ENDP). Коли 

тунелі формуються, EVI IS-IS рекламує інформацію про досягнення MAC для 

віддалених сайтів. Це дозволяє ефективно передавати дані для кінцевих точок. 

Локальне навчання MAC обробляється в площині даних так само, як 

традиційні Ethernet-перемикачі glean адреси з поля адреси джерела кадру 

Ethernet. Вивчення MAC-адрес для віддалених пристроїв обробляється на 

площині управління по протоколу EVI IS-IS. 

Компанія EVI була розроблена HP для розширення мережі рівня 2 в 

мережах третього рівня до віддалених центрів обробки даних. EVI заснований 
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на протоколі маршрутизації стану каналу IS-IS і використовує тунелі формату 

MAC-in-GRE для формування тимчасових вузлів по будь-якої існуючої 

маршрутизуються IP-інфраструктурі. 
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3 ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ 

ЦЕНТРАМИ ОБРОБКИ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ТЕХНОЛОГІЇ SHORTEST PATH BRIDGING MAC-IN-MAC 

MODE (SPBM) 

 

3.1 Пакетна технологія передачі даних PBB. Інкапсуляція пакетів 

 

 SPBM - це технологія VPN рівня 2, заснована на стандартах Ethernet і 

дуже схожа на рішення MPLS VPLS. Він забезпечує функції моста в мережах 

клієнтів і підтримує ізольованість між мережами клієнтів. У порівнянні з 

рішеннями MPLS VPLS SPBM відносно простий для розгортання, оскільки він 

заснований на стандартах Ethernet. Інфраструктура MPLS VPLS вимагає 

експертизи з IP-маршрутизуються інфраструктурами, комутацією міток і 

технологіями накладення VPN. Інженери повинні знати, як всі ці шари 

взаємодіють для успішного розгортання та усунення неполадок в цих мережах.  

За допомогою PBB кадри MAC-клієнтів клієнта просто инкапсулируются 

в кадр MAC-адреси постачальника послуг. Кадр клієнта транспортується як 

корисне навантаження всередині фрейму Ethernet постачальника, з новими 

MAC-адресами джерела і назначенія. Заголовок кадру включає в себе поле 

ідентифікатора служби, що дозволяє однозначно ідентифікувати мережі 

клієнтів для підтримки декількох орендарів. Це унікальний дифференциатор в 

порівнянні з TRILL, який в даний час підтримує 4094 VLAN, без явної 

підтримки будь-якого дифференциатора клієнтської мережі всередині тканини 

TRILL. 

 PBB підтримує дві ролі пристрою: міст базової лінії (BEB -  Backbone 

Edge Bridges) і базовий міст (BCB - Backbone Core Bridges).Це аналогічно 

розгортання MPLS, в якому використовуються ролі Provider Edge (PE) і 

провайдера (P). BEB отримує вихідний кадр клієнта і інкапсулює його в новий 

кадр MAC-MAC. Вихідною адресою цього фрейму є власний локальний MAC-

адресу BEB. MAC-адресу цільової BEB використовується в якості адресата в 

цьому новому фреймі. На Рисунку 3.1 BEB1 приймає і інкапсулює кадр з 

клієнта. MAC-адресу BEB1 є вихідним MAC-адресою зовнішнього фрейму, а 

BEB2 - призначенням.Після інкапсуляції фрейм пересилається по порту 

висхідній лінії зв'язку в магістраль. 



57 
 

 

 

Рисунок 3.1 – PBB Ролі Пристроїв 

 

 BCB приймає цей кадр з BEB1 і пересилає його на основі зовнішнього 

MAC-адреси призначення. У цьому сценарії BCB використовує традиційне 

перемикання рівня 2 для пересилки кадру. Він не вимагає знання MAC-адрес 

клієнта, оскільки він використовує лише MAC-адреси зовнішнього фрейму для 

цілей навчання і пересилання. 

BEB2 отримує кадр PBB і декапсулірует його. Він аналізує ідентифікатор 

екземпляра базової лінії фрейму або I-SID, який однозначно ідентифікує 

кожного клієнта.Це дозволяє BEB2 підключатися до кількох клієнтів і 

доставляти фрейми на правильний. У певному сенсі, I-SID діє як свого роду тег 

VLAN, щоб диференціювати клієнтів усередині мережі PBB. Між BEB1 і BEB2 

може підтримуватися 200 клієнтів, кожен з яких має унікальний I-SID. У 

мережі провайдера MAC-адреси джерела і призначення для всіх 200 клієнтів 

такі ж, як у BEB1 і BEB2. Тому BCB потрібно тільки вивчити і підтримувати 

таблицю MAC-адрес з двома MAC-адресами. 

 

PBB MAC-in-MAC Инкапсуляция 

PBB - це просто технологія інкапсуляції, яка використовує формат MAC-

in-MAC для забезпечення ізоляції клієнтів по загальній структурі. Він не надає 

ніякого розрахунку шляху 2-го рівня. Ця функціональність відповідає за інші 

протоколи,такі як агрегація посилань,STP або SPB.Рис 3.2 показує дуже 

простий приклад PBB.Оскільки існує тільки один можливий шлях, немає 



58 
 

необхідності в розрахунку маршруту.BCB може бути просто традиційним 

комутатором рівня 2 без будь-якої спеціальної настройки. 

 

Рисунок 3.2 – PBB MAC-in-MAC Encapsulation 

 

Приклад мережі простий, але відсутня надмірність.Агрегація каналів 

може бути налаштована між BEB і BCB для забезпечення резервування каналів 

і додаткової пропускної здатності.Пересилання даних як і раніше засноване на 

традиційному навчанні MAC і переадресації, оскільки агрегація посилань не 

змінює те, як BCB вивчає і пересилає кадри.Для резервування пристроїв 

можуть бути розгорнуті два BCB.Вони можуть запускати традиційний STP для 

визначення шляху без петлі, який автоматично перераховується в разі збою 

пристрою.Основні приклади,описані тут,служать для ілюстрації того, що PBB є 

тільки протоколом інкапсуляції і не несе відповідальності за переадресацію і 

надмірність шляху. 

 

3.2 Принципи побудови та пошуку оптимальних шляхів проходження 

трафіку для SPBM 

 

Доступні два варіанти SPB. Один з них - найкоротший шлях для режиму 

VLAN (SPBV), а інший - зв'язування найкоротшого шляху - режим MAC-in-

MAC (SPBM). SPBV не інкапсулює пакети. Він відповідає лише за 

розпізнавання кращих шляхів з використанням моделі Active-Active. Пристрої  

HP не підтримують цей протокол. Як і SPBV, SPBM також надає кілька 
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активних шляхів на Ethernet-рівні 2, грунтуючись на обчисленнях 

найкоротшого шляху, виконуваних IS-IS. 

Оскільки SPBM заснований на PBB, використовуються одні й ті ж ролі 

пристрою BCB і BEB. На рис. 3.3 показані чотири BCB і чотири BEB. Як і у 

випадку з чисто PBB-сценарієм, BEB звертаються до клієнтів і несуть 

відповідальність за вивчення MAC-адрес клієнтів, PBB як і раніше інкапсулює 

кадри клієнта, як і раніше, так що BCB не повинні вивчати MAC-адреси 

клієнта. BCB потрібно тільки дізнатися MAC-адреси чотирьох BEB. 

 

 
 

Рисунок 3.3 – SPBM Device Roles 

 

На відміну від PBB, з SPBM, основою є не просто проста комутаційна 

структури рівня 2. Замість цього комутатори запускають протокол IS-IS SPB 

для розрахунків топології топології. 

BCBs повинні тільки вивчати MAC-адреси BEB, і тому SPBM відповідає 

за обчислення найкращих шляхів для досягнення цих MAC-адрес BEB. 

Протокол стану каналу IS-IS використовується для розрахунку цих шляхів, і 

обидва BEB і BCB повинні брати участь в цьому процесі, як показано на рис. 

3.4. 
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Рисунок 3.4 – Обчислення шляху SPBM 

 

Переадресація кадрів для SPBM відрізняється від методу інкапсуляції за 

методом TRILL. З TRILL кожен місток маршрутизації, який отримує кадр, 

видаляє зовнішній заголовок і створює новий заголовок другого рівня для 

передачі кадру в RBDR наступного переходу. Цей метод вимагає спеціальних 

апаратних можливостей, вбудованих в схему ASIC пристроїв. 

За допомогою SPBM BEB отримує клієнтський фрейм і створює навколо 

нього инкапсуляцию PBB. MAC-адресу BEB є джерелом, а кінцевим MAC-

адресою BEB призначення є пункт призначення. Ця єдина інкапсуляція 

перетинає всю магістраль SPBM. Протокол стану каналу знаходить найкращий 

шлях до цього BEB адресата, а BCB все направляють кадр відповідно. 

У традиційній IP-мережі трафік може бути збалансований по 

навантаженню по декількох маршрутах з рівними витратами.Деякі IP-

маршрутизатори можуть використовувати спільне використання пакетів для 

кожного пакета, де кожен пакет відправляється іншим шляхом з рівними 

витратами, циклічно.Однак більшість комутаторів рівня 3 перемикає 

навантаження на основі розрахунку хешу, який виконується на IP-адреси 

джерела і одержувача.Це означає, що весь трафік з тією ж парою IP-адреси 

джерела / одержувача буде проходити за тим же шляхом.Інша пара джерел / 

одержувачів буде використовувати інший шлях рівних витрат. 
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  SPB не використовує описані вище механізми. Фактично, розподіл 

навантаження може бути дуже простим для адміністративного управління 

шляхом настройки B-VLAN. Наприклад,можно налаштувати B-VLAN 100 для 

певного набору орендарів,які повинні підтримуватися між BCB1BCB3-BCB4,як 

показано на рис. 3.5.Аналогічно, B-VLAN 200 може бути для іншого набору 

орендарів, підтримуваних між BCB1-BCB2-BCB4.Хоча існує кілька фізичних 

шляхів,для Silver орендарів був налаштований один шлях і інший шлях для 

синіх орендарів.Це простий спосіб для адміністратора розділити навантаження 

на різні шляхи. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – SPBM: Шлях першого типу  

 

В якості альтернативи  можно вирішити включити обидві B-VLAN 100 і 

200 на обох шляхах, які в цьому сценарії мають однакову вартість. Таким 

чином, існують два шляхи такої ж вартості для орендарів Silver і Blue. У цьому 

випадку один з шістнадцяти стандартних алгоритмів ECT може 

застосовуватися до кожної B-VLAN. Ці алгоритми забезпечують дуже 

детермінований механізм шляху. Іншими словами, він використовує певний, 

визначений шлях від джерела до певного місця призначення.Той же шлях буде 

використовуватися для зворотного трафіку, оскільки використовується той же 
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алгоритм. Наприклад, один з шістнадцяти доступних алгоритмів вибирає шлях, 

заснований на найвищому ідентифікатор моста. Інший грунтується на 

найнижчому ідентифікатор моста.Адміністратор може призначити, який трафік 

клієнта використовує цей алгоритм. 

Синій клієнтський трафік використовує B-VLAN 100, який налаштований 

для використання алгоритму ECT 1. Коли цей алгоритм виявляє шляхи з 

рівними витратами,вибирається шлях з найвищим ідентифікатором 

Bridge.Припускаючи, що BCB3 має більш високий ідентифікатор моста, ніж 

BCB2, синій трафік орендарів між BCB1 і 4 перетинає BCB3.Тим часом, срібні 

орендарі використовують B-VLAN 200, який налаштований на використання 

алгоритму ECT 2. Цей трафік буде використовувати BCB2 як пріоритетний 

шлях, так як цей алгоритм вибирає міст з найнижчим ідентифікатором Bridge. 

Оскільки зворотний трафік використовує той же алгоритм, клієнтський 

трафік, що виходить із BEB 4 і призначений для BEB1, буде використовувати 

той же шлях, який описаний вище. Сині орендарі, налаштовані на використання 

алгоритму ECT, досягнутий BEB1 через BCB3. Срібні орендарі, призначені для 

використання алгоритму 2, досягнутий BEB1 через BCB2. 

Алгоритми ECT, описані вище, засновують свої шляхи на Bridge ID,і 

адміністратори можуть маніпулювати цими значеннями ID для розробки 

транспортних потоків.Адміністратор може просто призначити більш високе 

значення ідентифікатора моста BCB2 і змінити шаблони трафіку.Таким чином, 

мережевий адміністратор може попередньо визначити чи попередньо 

встановити шляхи, по яких пройде певний клієнтський трафік. 

За замовчуванням всі магістральні VLAN використовують алгоритм ECT 

1,але можна вибрати,які клієнтські B-VLAN використовують алгоритми ECT. 

Детермінований характер механізму ЕСТ відрізняється від детермінованого 

характеру,використовуваного TRILL.TRILL просто використовує механізм,для 

спільного використання навантаження з рівною вартістю.Це балансування 

навантаження ефективне, але немає точного, детермінованого контролю над 

тим, який конкретний шлях буде використовувати трафік конкретного клієнта. 

Адміністратор призначає кожну магістральну VLAN конкретному 

алгоритму ЕСТ, тим самим створюючи детермінований шлях для кожного з 

них. Наприклад, на рис. 3.6 базова VLAN 100 може використовуватися для 

орендарів з «блакитним планом», в той час як VLAN 200 може 

використовуватися для орендарів, які заплатили більше за «Срібний план». 
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Рисунок 3.6 – SPBM: Шлях другого типу 

Призначення трафіку контролюється вхідними BEB. Ці BEB налаштовані 

за допомогою примірника віртуального комутатора (VSI) для прийому трафіку 

конкретного клієнта,аналогічного сценарію MPLS VPLS.У конфігурації VSI 

мережевий адміністратор визначає I-SID, який однозначно ідентифікує клієнта. 

Також можна визначити тег VLAN магістральної мережі. Цей базовий тег 

VLAN можна зіставити з певним алгоритмом ECT для управління вибором 

шляху, як описано вище. 

Наприклад, BEB може мати інтерфейс, підключений до двох Срібним 

орендарям і різним інтерфейсам, підключеним до деяких синім орендарям. На 

цьому комутаторі для кожного срібного клієнта визначено VSI з певним I-SID. 

Все VSI для цих клієнтів налаштовані на використання B-VLAN 200. Розширені 

можливості пошуку VSI визначені для клієнтів Blue, кожен з яких має 

унікальний I-SID, і всі налаштовані на використання VLAN 100. 

VSI визначається на BEB. Це визначення включає унікальний 

ідентифікатор I-SID для визначення орендаря, а також базову VLAN. Існують 

також два типи інтерфейсів, які можна визначити. Фізичні інтерфейси, 

орієнтовані на орендаря, і інтерфейси висхідній лінії зв'язку, які є інтерфейсами 

PBB.Число I-SID становить від 255 до 1677715. Номер I-SID 255 
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зарезервований для функції швидкого каналу SPB і не повинен призначатися 

мережевими адміністраторами для використання орендарем. 

Функція швидкого каналу - це удосконалення того,як ISSP IS-IS 

передаються між BCB. У традиційній мережі IS-IS LSP генерується пристроєм, 

а потім перенаправляється на однорангові вузли. Однорангові вузли 

обробляють цей LSP в своїй базі даних стану каналу, а потім пересилають його 

своїм одноліткам. У великих мережах LSP можуть потребувати обробці 

декількома комутаторами в дорозі. Кожен комутатор повинен відправити LSP 

на свою площину управління і обробити оновлення, затримуючи отримання 

LSP на віддаленому кінці мережі. Ця обробка переходів по ходу повинна 

відбуватися в традиційних мережах IS-IS третього рівня, оскільки кожна 

маршрутизациї зв'язок знаходиться в іншому широкомовному домені рівня 2. 

 

3.3 Переадресація одноадресового та багатоадресового трафіку. 

Реплікація. 

 

Процес переадресації одноадресної передачі. 

VSI BEB для клієнта отримує кадри,які клієнт передає,і вивчає MAC-

адреси,перевіряючи поле вихідного адреси в цих отриманих кадрах.Це 

ідентично роботі традиційних Ethernet-комутаторів. 

Вхідні рамки орендаря, призначені для віддаленого сайту поверх тканини 

SPBM, будуть вміщені всередині кадру PBB. Цей зовнішній кадр відзначений I-

SID і позначений відповідним ідентифікатором B-VLAN. BEB поміщає свій 

MAC-адресу в якості вихідного адреси в новий заголовок.Комутатор також 

повинен визначити, як перемістити цей кадр у відповідний пункт призначення. 

Цей процес показаний на рис. 3.7. 

Комутатор аналізує MAC-адресу призначення в отриманому фреймі 

орендаря, порівнюючи його зі своєю таблицею MAC-адрес VSI. Якщо цей 

MAC-адресу був раніше вивчений з віддаленого BEB, він буде перебувати в цій 

таблиці MAC-адрес VSI. 

Однак він не буде підтверджено виходить інтерфейсом, як з традиційною 

таблицею MAC-адрес. Замість цього він відображається на MAC-адресу 

віддаленого BEB, з якого він був витягнутий. Тому місцева BEB знатиме, який 

віддалений BEB пересилає фрейм. MAC-адресу BEB буде використовуватися в 

якості MAC-адреси призначення в заголовку кадру PBB. Зрозуміло, передові 

кадри структури BCB на основі цього MAC-адреси призначення. 
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Рисунок 3.7 – SPBM Процес одноадресної передачі 

 

Якщо MAC-адресу призначення створеного орендарем кадру ще не 

вивчено,або якщо він є многоадресной або широкомовної, тоді кадр 

заливається всередині магістралі. Таким чином, кожна відповідна BEB отримає 

рамку.BCB не використовують для цього MAC-адресу Ethernet. 

Процес переадрисації многоадресної передачі. 

SPBM підтримує два методи многоадресної передачі для доставки кадрів 

всередині магістралі. Один метод називається реплікацією головного пристрою, 

а інший називається тандемной репликацией. 

При реплікації на головний основі багатоадресний трафік орендаря 

транспортується як одноадресний трафік на кожен віддалений BEB. У мережі 

SPBM з шістьма перемикачами BEB вхідні BEB, яка приймає клієнтський 

фрейм, передає п'ять одноадресних кадрів в магістраль - по одному для 

кожного з п'яти інших BEB. Реплікація на головному сервері повинна 

відправляти тільки одноадресні кадри для тих BEB, які беруть участь в I-SID 

цього орендаря. Це обмежує кількість прийнятих BEB, які повинні отримувати 

і обробляти фрейм. Хоча структура SPBM може складатися з п'ятдесяти BEB, 

можливо, тільки три з них використовуються для підтримки конкретного 

орендаря. Тільки ці три комутатора будуть сконфігуровані з VSI цього 

орендаря. Отже, що входить BEB необхідно створити тільки дві копії рами. 

Тандемна реплікація використовує багатоадресну розсилку в якості свого 

транспортного механізму. Отже, вхід BEB звільняється від тягаря реплікації і 

передачі вхідного кадру кілька разів. Він повинен передавати тільки один 
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багатоадресний кадр в магістраль. Однак базові пристрої тепер повинні бути 

здатні обробляти і пересилати багатоадресні кадри. 

Реплікація головного пристрою. 

При використанні реплікації головного пристрою вхід BEB отримує 

багатоадресні кадри орендаря і реплицирует їх як одноадресні кадри в 

магістраль. Рамка одноадресної передачі буде створена для кожної BEB, яка 

бере участь в I-SID цього орендаря. Накладні витрати викликає 

занепокоєння,коли один багатоадресний кадр повинен реплицироваться і 

передаватися кілька разів у вигляді кадру одноадресної передачі. Ці накладні 

витрати збільшуються з розміром розгортання клієнта. Якщо структура SPBM 

підтримує клієнта з 20 сайтами, кожна многоадресная розсилка повинна бути 

реплицирована дев'ятнадцять разів. З цієї причини реплікація головного 

пристрою найбільш підходить для розгортання з обмеженим багатоадресних 

трафіком.Це режим за замовчуванням для пристроїв HP Comware, 

налаштованих для SPBM. 

На рис. 3.8 показаний приклад BEB1, що приймає вхідний 

багатоадресний фрейм дати. BEB1 повинен реплицировать цей кадр два рази, 

по одному для кожного з інших BEB, що беруть участь в розгортанні орендаря. 

Кожна репліка повинна бути інкапсульовані. Потім необхідно передати BEB2, 

інший повинен бути переданий BEB3.  

 

Рисунок 3.8 – SPBM Процес многоадресної передачі 

Тандемна реплікація. 
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Тандемна реплікація використовує спеціальний багатоадресний адрес, 

заснований на унікальному ідентифікатор входу BEB і I-SID орендаря.Вхід 

BEB використовує це як MAC-адресу призначення нового кадру і відправляє 

його в магістраль. Грунтуючись на топології найкоротшого шляху, деякі BCB 

будуть вилами на шляху до BEB призначення. Ці BCB повинні реплицировать 

фрейм по відношенню до кожного BEB, який має відношення до орендаря.  

На рис. 3.9 BEB1 відправляє багатоадресний кадр в магістраль. Адресc 

був сформований,як описано вище, на основі ID для BEB1 і I-SID клієнта. Коли 

BCB приймає цей багатоадресний трафік, він знає, які інтерфейси 

використовувати для пересилання фреймів. Адреса багатоадресного 

передавання залежить від клієнта, і BCB знає, які однорангові вузли мають 

відношення до цього клієнту. Використовуючи переадресацію зворотного 

шляху (RPF), він знає, що він отримав кадр на кращому шляху назад до 

джерела і знає, що він повинен дублювати ці кадри від джерела, до відповідних 

цільовим BCB. 

 

 

Рисунок 3.9 – SPBM Multicast Tandem Replication 

 

Як було зазначено раніше,метод,який буде використовуватися для 

пересилання многоадресного трафіку клієнта, - це реплікація головного 

сервера. Режим може бути налаштований для VSI кожного 
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орендаря.Важливо,щоб той же метод був налаштований в VSI кожного BEB для 

конкретного клієнта 

 

3.4 Особливості конфігурації технології SPBM 

 

Якщо IRF-системи беруть участь в SPBM, MAC-адресу IRF завжди 

повинен бути налаштований. Це налаштоване за замовчуванням на пристроях 

на базі шасі, але їх необхідно налаштувати вручну на традиційних пристроях з 

верхньої стійкою. Неможливість конфігурувати це може створити проблеми 

після події збою IRF.  

За замовчуванням, коли інший фізичний комутатор стає новим майстром 

IRF, він починає використовувати новий MAC-адресу через кілька хвилин. Це 

призведе до іншого ідентифікатора системи і зміни топології IS-IS в тканини 

SPBM. Оскільки MAC-адресу BEB використовується в якості джерела або 

адресата для транспортування кадрів, зміна цієї адреси порушує механізм 

доставки PBB. З цих причин важливі стабільні MAC-адреси. 

Ще один важливий факт, який слід пам'ятати, полягає в тому, що версія 

IS-IS, яка використовується SPBM, призначена виключно для її використання. 

Цей протокол є окремим і відмінним від протоколу IS-IS, використовуваного 

для IP-маршрутизації.Ці два протоколи ніяк не взаємодіють.  

Так як відомо,що кожен MAC-адрес BEB повинен бути унікальним, так 

як ці адреси служать в якості джерела і адреси призначення для передачі кадрів 

по всій структурі. Звичайно,слід уникати статичного настроювання MAC-

адреси на цих пристроях,які можуть конфліктувати з іншою адресою.  

Базова VLAN для SPBM повинна бути виділена для SPBM. Ніяка інша 

функція не повинна бути налаштована в цій VLAN. Крім того, SPBM вимагає, 

щоб режим роботи Spanning-Tree був встановлений в MST.  

Реалізація SPBM на пристроях HP включає повну підтримку для 

грамотного перезапуску. Ця функція дозволяє звести до мінімуму перебої в 

роботі при збої. Без цієї функції системи IRF можуть швидко спрацьовувати, 

але протоколи маршрутизації повинні відновлювати рівноправні відносини. Як 

і у випадку традиційної функції витонченого перезапуску, використовуваної з 

OSPF, IS-IS SPBM визначає витончену функцію релаксації на непрацюючому 

пристрої і згортання допоміжних пристроїв перезапуску. Конфігурація повинна 

бути активована як на допоміжному, так і на допоміжному пристрої. 
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Конфігурація цієї функції є найкращою практикою для розгортання з високою 

доступністю. 

12500 не може бути налаштований для SPBM, якщо він працює в 

стандартному режимі. Він повинен бути налаштований в іншому режимі, 

такому як маршрут, міст, великий або розширений.Потрібно перевірити 

керівництва по налаштуванню для свого пристрою, щоб визначити, чи потрібно 

налаштовувати робочий режим системи.       

   Нижче показані скріншоти команд типової конфігурації для 

12500. Для цього потрібне перезавантаження системи для вступу в силу. Щоб 

підтвердити установку можна використовувати команду «режим роботи 

системи відображення». 

 

 

 

Крок 1: Налаштування глобальних L2VPN і глобальних SPBM 

Нижче показані скріншоти команд  для глобального включення L2VPN і 

SPBM. 

 

 

 

Крок 2: Налаштування параметрів регіону MSTP для SPBM 

Наступним кроком є налагодження області MSTP, як того вимагає SPBM. 

Базові магістралі VLAN призначаються спеціальному екземплярі MSTP 4092. 

Використовуючи цей спеціальний примірник MST-екземпляра, немає 

необхідності запускати фактично Spanning Tree, але конфігурація регіону 

повинна бути активною. 



70 
 

Нижче показані скріншоти команд де використовується B-VLAN 4021. 

Налагоджено ім'я регіону. Це може бути будь-яке ім'я, але має відповідати всім 

пристроям. Визначається екземпляр 4092, і йому призначається B-VLAN 4021. 

Якби інші B-VLAN були використані, їх також потрібно було зіставити з цим 

екземпляром. Нарешті, екземпляр MSTP активується в останній наведеної 

команді. 

 

 

 

Крок 3: Конфігурація B-VLAN 

B-VLAN повинні бути визначені і включені в усіх магістральних 

посиланнях.Ці лінії повинні бути налаштовані так, щоб дозволяти тільки B-

VLAN і інші.У зразковому сценарії, показаномунижче, VLAN 4021 є B-VLAN. 

 Нижче показані скріншоти команд де перша команда створює VLAN. 

Потім базовий інтерфейс налаштовується як порт сполучної лінії. За 

замовчуванням VLAN 1 видаляється, а VLAN 4021 призначається порту. 

 

 

 

Остання команда  включає функцію SPBM на інтерфейсі. Ця команда 

активує дві функції. Він дозволяє використовувати PBB на інтерфейсі, і тому 

всі кадри всередині і поза цим інтерфейсу повинні бути вміщені з 

використанням PBB. Будь-які фрейми, отримані на цьому інтерфейсі, які не є 

інкапсульованими PBB, ігноруються. 

Команда також дозволяє SPB використовувати режим MAC-in-MAC. 

Таким чином, протокол IS-IS SPBM активний в цьому інтерфейсі. Він 

відправляє пакети IS-IS Hello і створює суміжності з іншими вузлами IS-IS. 
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Крок 4: Створення SPBM VSI і налаштування I-SID 

BEB мають деякі інтерфейси, підключені до клієнтів,а інші підключені до 

бази базових баз SPBM BCB. VSI налаштований для кожного клієнта. VSI 

матиме два типи активних інтерфейсів. Інтерфейси, орієнтовані на клієнта, 

будуть налаштовані з екземпляром служби. Інші інтерфейси є базовими. Вони 

будуть вивчені через SPBM. Буде одна логічна посилання для кожної 

віддаленої BEB, яка належить до одного і того ж I-SID. 

Нижче показані скріншоти команд  конфігурації  VSI з ім'ям customerA. 

Це ім'я є тільки локально значущим. BEB2 може бути налаштований як 

«customerA1», якщо відповідає I-SID. Звичайно, узгодженість конфігурації - 

хороша ідея. 

 

 

 

У цьому випадку призначається I-SID 10001. Це однозначно визначає 

мережу клієнтів усередині магістралі. B-VLAN 4021 пов'язаний з цим I-SID. Це 

VLAN, яка буде використовуватися для транспортування трафіку клієнта A 

через тканину SPBM.  

На попередньому етапі він був прив'язаний до фізичного інтерфейсу, 

зверненого до базової лінії. Необов'язково, цю VLAN можна налаштувати для 

використання певних алгоритмів розподілу навантаження ECT. 

 

Крок 5: Створення і прив'язка сервісного екземпляра. 

Інтерфейси, орієнтовані на клієнта, повинні бути налаштовані.Примірник 

служби створюється з деяким довільним ідентифікаційним номером. 

Ідентифікатор примірника служби є тільки локально значущим.Примірник 

служби визначає, який клієнт підключений до інтерфейсу і які клієнтські VLAN 

можуть перетинати тканину SPBM. 

Нижче показані скріншоти команд де екземпляр ten служби визначено на 

інтерфейсі ten1/0/1. Команда інкапсуляції визначає, що вхідний трафік, 

позначений VLAN 101, повинен мати право на послуги SPBM-структури. В 

якості альтернативи можна вказати параметр інкапсуляції за замовчуванням. Це 

дозволило б всім, хто входить трафіком використовувати SPBM, помічені або 
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немарковані.  Незалежно від того, що зазначено, весь цей клієнтський 

трафік пов'язаний з одним VSI, як визначено на попередньому кроці. 

 

 

 

Визначаючи додаткові екземпляри служби, кілька VLAN можуть мати 

окремі таблиці MAC-адрес. Наприклад, BEB може бути налаштований з 

екземпляром служби 11. Потім команда інкапсуляції для цього примірника 

може вказувати VLAN 102, а потім переходити на інший VSI. Кожен VSI 

визначає окрему таблицю MAC. Один VSI слід розглядати як одну загальну 

базу даних MAC-адрес. VSI також може використовуватися для виконання 

локальних операцій перемикання.  

Наприклад,можна конфігурувати інтерфейси ten1/0/1, 1/0/5 і 1/0/7 для 

примірника ten служби з ідентифікатором VLAN, VLAN для інкапсуляції і 

перехресно підключитися до VSI для CustomerA. Це призводить до появи трьох 

інтерфейсів всередині примірника віртуального комутатора і цей VSI може 

виконувати локальне перемикання між ними. 

Інтерфейси сконфігуровані для роботи порту комутатора рівня 2 за 

замовчуванням за допомогою команди «Bridge-модем порту». Інтерфейс 

повинен працювати як порт рівня 2 для розгортання показаної конфігурації, але 

вам зазвичай не потрібно вводити команду.  

 

Крок 6: Верифікація  

Для перевірки роботи SPBM доступні кілька команд відображення. Ці 

команди показані нижче. 

 

 

Нижче показані скріншоти команд де синтаксис SPBM в один приклад 

конфігурації BCB. BCB повинен брати участь в топології SPBM IS-IS, тому 

інтерфейс конфігурується за допомогою команди «spbm enable». Оскільки BCB 
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не звертаються до клієнта, вони не вимагають настройки примірника VSI, 

необхідної BEB. 

 

 

 

У глобальному масштабі включені L2VPN і SPBM. Область MSTР 

налаштована з номером спеціального примірника 4092 якому призначається 

VLAN 4021 і екземпляр активується. VLAN 4021 фактично створюється з 

глобального режиму конфігурації. 

Потім фізичні інтерфейси BCB налаштовуються як зовнішні порти, а 

VLAN 1 видаляється, щоб гарантувати, що на інтерфейсі підтримується тільки 

B-VLAN. VLAN дозволена на інтерфейсі, а SPBM включений. 

 

Додаткових крок: Багатоадресна реплікація  

Якщо потрібен режим багатоадресной реплікації, то він повинен бути 

налаштований на всіх вузлах BEB, що беруть участь в одному і тому ж I-SID 

клієнта. 

Нижче показані скріншоти команд де VSI для клієнта A був призначений 

I-SID 10001. У цьому контексті режим багатоадресної реплікації 

встановлюється в тандем. Це означає, що кожен VSI може бути налаштований з 

власним режимом многоадресной реплікації. Деякі VSI можуть бути 

налаштовані для реплікації головного пристрою ,а інші можуть бути 

налаштовані для многоадресной реплікації. 
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Рекомендовано, щоб реплікація головного сервера за замовчуванням 

використовувалася для I-SID з двома що беруть участь BEB. Не має сенсу 

використовувати багатоадресний тандемний механізм, коли в будь-якому 

випадку потрібно відправляти тільки один кадр одноадресної розсилки. 

 

Додатковий крок: Відображення B-VLAN в ECT 

Ще одна необов'язкова завдання конфігурації - вказати алгоритм ECT, 

який буде використовуватися для конкретної B-VLAN. Алгоритм ЕСТ 

контролює  визначення шляху через магістраль. Шістнадцять алгоритмів ECT 

доступні.Фактичні числа, присвоєні їм, являють собою шістнадцяткові 

значення 0x0080C201 - 0x00080C210. (0x10 = 16 в десятковій системі) 

За замовчуванням всі B-VLAN використовують алгоритм 1. Ця 

конфігурація фактично налаштована як глобальна настройка SPBM. Він не 

налаштований на рівні I-SID. Конфігурація відображення алгоритму BVLAN в 

ECT повинна бути узгодженою в усіх BCB в структурі.    

 У прикладі, нижче показані скріншоти команд, BEB1 конфігурується 

шляхом першого входу в контекст конфігурації SPBM. Звідси B-VLAN 4021 

налаштований для використання алгоритму 2 ECT. Коли є кілька шляхів,цей 

алгоритм вибирає шлях з найменшим ідентифікатором моста. 

 

 

 

Пристрої HP підтримують функцію міграції ECT, що дозволяє легко 

переносити клієнтів в іншу B-VLAN без будь-якого впливу. Для цього 

адміністратор мережі починає створення нової B-VLAN і призначає бажаний 

алгоритм ECT. Ця конфігурація має бути завершена на всіх базових пристроях. 

  Потім кожна BEB, що бере участь в VSI клієнта, налаштована на 

підтримку нового BVLAN. Це нове призначення B-VLAN автоматично 

обмінюється по магістралі IS-IS. Незважаючи на те, що адміністратор виконує 

команду для використання нової B-VLAN, пристрої практично не почнуть її 

використовувати, якщо вона не впізнала її з ISIS або з інших BEB,оскільки цей 

I-SID також використовує її. 
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Таким чином, трафік буде продовжувати пересилатися у вихідній B-

VLAN до тих пір, поки адміністратор не налаштує всі відповідні BEB і IS-IS 

анонсувала нову B-VLAN. Як тільки це відбудеться,всі пристрої легко 

переключаються на нову B-VLAN, яка може бути налаштована з 

використанням іншого алгоритму ECT. 

 

3.5  Результати досліджень ефективності роботи технології SPBM 

 

Shortest Path Bridging Mac-in-Mac mode (SPBM) визначається IEEE 

802.1ah (PBB) і 802.1aq (SPB). Мета полягає в тому щоб зберегти простоту 

структури рівня 2, дночасно використовуючи масштабованість і конвергенцію 

маршрутизованих сервісів рівня 3. Перенаправлення трафіку з кращими 

маршрутами грунтується на протоколі маршрутизації стану каналу. 

SPBM відносно простий для розгортання, оскільки він заснований на 

стандартах Ethernet і надає можливості з кількома орендарями.   

   Визначено дві ролі пристрою SPBM. BEB отримують 

клієнтські фрейми, завершують їх в инкапсуляцию PBB і відправляють їх в 

магістраль SPBM. BCB для основної мережі, просто пересилаючи фрейми на 

основі зовнішнього заголовка PBB MAC. SPBM використовує протокол SPB 

для визначення найкращих шляхів. SPB заснований на протоколі 

маршрутизації IS-IS. 

  Коли існує кілька шляхів з рівною вартістю, один з шістнадцяти 

доступних алгоритмів ECT використовується для забезпечення 

детермінованого вибору шляху. Адміністратори можуть керувати тим, який 

алгоритм використовується для конкретного клієнта, і маніпулювати 

метриками вибору, використовуваними цим алгоритмом, для розробки 

технічних шляхів SPBM. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. У роботі розглянута можливість побудови сучасного Центру обробки 

данних на базі технологій компанієї Hewlett Packard Enterprise. Розробка і 

впровадження інформаційних систем подібного рівня є однією із 

найважливіших завдань в області інформаційних технологій, потреба у 

використанні яких зростає з кожним днем, потому що сучасне обладання 

дозволяє використовувати дані технології, що суттєво впливає на підвищення 

ефективності Центрів обробки даних. 

2. Було розроблено мережу із застосуванням технології EVI на базі 

комутатора HPE Comware 12500. Були розглянуті особливості її підключення 

та використання, і наведена стандартна конфігурація. 

На підставі проведеного дослідження було з’ясовано, що використання 

технології EVI при конфігурації локальної мережі значно підвищує 

ефективність взаємодії Центрів обробки інформації та відмовостійкість мережі, 

а також спрощує механізм керування й адміністрування усієї системи загалом. 

3. У розробленій мережі було підключено технологію SPBM, 

застосування якої, в свою чергу, збільшує ефективність багатозв’язних 

топологій. Було наведено та проаналізовано основні типи та принципи роботи 

цієї технології та особливості її конфігурації на базі комутатора HPE Comware 

12500. 

Дослідженням підтверджено, що запропонована технологія SPBM 

дозволяє будувати значно більші топології, на відміну від традиційних рішень, 

та значно ефективніше використовує ресурси мережі, що суттєво підвищує 

ефективність взаємодії центрів обробки даних  

4. З’ясовано, що при використанні технологій EVI та SPBM, які наведені 

у цьому дослідженні, можна зробити висновок, що еффективність 

інформаційної взаємодії між центрами обробки даних, на відміну від 

традиційних технологій, які можна назвати застарілими, значно підвищилась.  

Тому перехід до такої моделі є необхідним для підвищення ефективності 

роботи як Центрів обробки даних, так і для всієї інформаційної інфраструктури, 

і, як наслідок, виробничих ресурсів загалом. 
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