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 تشکرات و احترامات 

 

 تشکر ویژه از خانواده براي تحمل در نوشتن این کتاب . 

 ما را یاري میکنند.عزیزان نشر این کتاب و افزایش دانش در جهت و تشکر از همه دوستانی که 

 

 

سواد هستیم پس باید مفید و تاثیر گذار باشیم تا هم حال اگر ادعا میکنیم مهندس و با  با سالم . سخن نویسنده :
هر چرا که همه ما   به دور از خود برتر بینی ، غرور و حسادت . البته خودمون و هم حال جامعه مون خوب باشه

تک تک کلمات این کتاب سهم کوچکی از این دانش بی کران  . اجتماع مسئولیم با سواد کردن در قبالچند کم 
که باعث شدند این کتاب نوشته شود وري شده اساتید زحمتکشم گردآ موزش هايآ به لطف دوستان وکه  هست

 منتقل میکنم .  و بنده فقط به عنوان یک شاگرد اون ها رو
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SD-WANتعریف 

I دنیا با یک انقالب بزرگ مواجه شد . ، اپلیکیشن هاي oTیک سرویس بزرگ براي موبایل ، ترافیک تجهیزات 
SaaS وCloud . يکاربرد يها برنامه است و شیدر حال افزاروز به روز  یتیامن يازهای، ن نیعالوه بر اارائه شد 

 يها نهیها و هز نهیهزکاهش  ي، فشار برا یدگیچیپ نیا شیدارند و با افزا يساز نهیو به يبند تیبه اولو ازین
 می آید .وجود به  یاتیعمل

 High availabilityوضوع مهم است که باید به آن توجه شود .و مقیاس پذیري دو م 

WAN  پس  WAN  منظر با چالش هاي جدیدي مواجه شد از این معماري معموال شامل لینک .  معماري سنتی
و MPLS به . تا اگر یک لینک ما میشوند در نظر گرفته Active Backupکه به منظور  میباشد LTEیا INET انتقال 

ه بیشتر مواقع داشته باشیم ک ترافیک و داده هایک لینک جایگزین براي انتقال مواجه شد  هر دلیلی با مشکل
S ترافیک ها aaS  HUBبراي اینکه به اینترنت دسترسی داشته باشند   مرکزي ارسال میشود.به دیتاسنتر یا

 Hub and Spoke و یا به صورت معماري سنتی یا به صورتSpoke to Spoke  است .  

که ما از توضیح آن ها صرف نظر  و حتما آن را میدانید با این ساختار آشنا شده ایدRouteشما در دوره هاي 
 . میکنیم 

 :   ما با چالش هاي زیر رو به رو بودیمقدیمی معماري در 

باند يپهنا براي باالي يها نهیبا هز همراهناکافی باند  يپهنا •
 مدیریت سخت •
 ها برنامه یخراب •
  SaaSفیعملکرد ضع •
 دهیچیپ هاي تایعمل •
 ياتصال ابر يکار برا گردشگی  دهیچیپ •
 Policy رییو تغ یطوالن پیاده سازيزمان  •

 محدود به برنامه  دید •
 شبکه تیدر امن مشکل •

 .براي پایان دادن به این چالش ها ایجاد کرده است  بزرگ انقالبیSD-WANدر سال هاي اخیر راه حل هاي 
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یک رویکرد متمرکز براي مدیریت است . که SDN یک قسمت از SD-WAN SDNنکته حائز اهمیت این است که 
به Control Planeو  که زیر ساخت هاي شبکه را از اپلیکیشن ها جدا میکند . جداسازي Data Planeاست شبکه 

شبکه داشته باشید و اجازه می دهد که فرآیند  در هوشمندي وشما این اجازه را میدهد که مدیریت متمرکز 
Automation در شبکه انجام شود  . 

ساده تر میکند و یک مانیتورینگ متمرکز شده براي رفع اشکال به شما میدهد . براي ما همچنین عملیات ها را 
 است . WANدر ستفاده SDN اSD-WANاگر بخواهیم دقیق تر بگوییم 

 Network foundation Protection ایNFP  : تعریف ساختار یادآوري

• Control plane   (Arp message , Routing Protocol , Secure STP  , etc.) 
 وظیفه برقراري ارتباطات را برعهده دارد .

• Management plane   ( SSH , Telnet , Telnet , etc.) 
مدیریت تجهیزات در این الیه انجام میشود .

• Data plane (Traffic , Data , etc.) 
 دن دیتا را داریم .در این الیه انتقال و امن کر

 

SD-WANدالیل پیاده سازي 

Enterprise-grade  WANیک معماري SD-WANراه حل سیسکو  ي است که دیجیتالینگ و انتقال بر بستربراي
 پالیسی متمرکز،  امنیت،  یکپارچگی کامل روتینگفراهم میکند . Enterpriseرا براي ساختار هاي  متفاوت

Orchestrati و این بی نظیر ) را براي شبکه هاي بزرگ فراهم کرده است .  اتومات سازي(  onو قابلیت مهم 
 است و خود به خود انقالب بزرگی قلمداد میشود .

 داراي ویژگی هاي زیر است : SD-WANدر واقع 

• multi-tenant 
• cloud-delivered 
• highly-automated 
• secure, scalable 
• application-aware 
• analytics 
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بعضی از این مزایا عبارتند  کند یرا برطرف مسنتی WAN يمشکالت و چالش ها Cisco SD-WAN يناورفوجود 
 از :

کاهش  میشودحاصل اي که مدیریت متمرکز ، پالیسی متمرکز  تحت یک عملیات بسیار ساده ، نتیجه •
 ترل و زمان کم براي پیاده سازي را در بر دارد . تغییرات در کن

•  MPLS سایر لینک ها مانند  وترکیبی ازINET 4و یاG  ي پهناي باند کم هزینه یا هر ترکیبی از لینک هابا
ت پهناي باند بهبود یافته و هزینه پهناي باند کاهش ث میشود ظرفیباع،  در حالت active/active موجود

 . پیدا کند
•  overlay ا ابر میرسد .یو دیتاسنتر یا شعبات  یا به، که لینک هاي انتقال مستقل بر بستر 
Data plane onو  Control plane، ناشی از جدا سازي  منعطفپیاده سازي  • -، کنترلرها میتوانند به صورت 

promises  Cloud به  شما حتی میتوانید پیاده سازي شوند و یا میتواند ترکیبی از هر دو باشد .و یا در
روترها vEdgeپیاده سازي  . ود متصل کنیدرا به ساختار خ در هر کجاي از ابر باشد، saasیک  راحتی

بدون آن که بخواهید که بخواهید و میتواند در هر زمانی  باشد مجازي یاصورت فیزیکی  دو میتواند به
شما حتی میتوانید  .کنیدپیاده سازي  در شبکه اضافه ورا این روترها ایجاد کنید  در ساختار  يتغییر

 ios به نسخه را تجهیزات شبکه خود بعضی ازviptela تا ارتقا دهید sdwan استفاده  از آن ها در ساختار
یزات قابل ارتقاء در سایت سیسکو )ه( بررسی تج کنید .

استفاده از ، end-to-end segmentation به صورتامنیت قوي و جامع شامل قویترین رمزنگاري ها دیتا  •
  Certificate CA   نیتی مدل باالبا یک مدل امروتر و احراز هویت از طریق سرور در مثل استفاده از یک

فایروال سایر ،  Cisco Umbrellaهاي فایروال و استفاده از  اپلیکیشن ،  Control Plane، محافظت از   شبکه
ها ، و سایر سرویس هاي شبکه .

•  Cloud عمومی . انتقال از اتصال بدون اشکال به شبکهWAN Edge.به شعبات
استفاده از SLAاز برنامه با  یآگاه يها استیبرنامه ها و س ییناسامشاهده و ش تیقابل•
کاربران. يبهبود عملکرد برنامه برا جهی، و در نتSaaS يبرنامه ها ایپو يساز نهبهی•
•   Analytics با مشاهده درون ایکیشن ها و زیر ساخت هاي موجود ، که زمانی عیب یابی استفاده ااز قابلیت

 میکند . منابع موثر کمک يزیبرنامه ر يبرا لیو تحل هیو تجز ینیب شیپه را تسریح میبخشد و ب
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 با تشریح پارامترهاي موجود  SD-WAN يمعمار

میباشد  که قبال  Orchestrators , Management , Control Plane , Data Planeشامل SD-WANراه حل سیسکو 
 به آن ها اشاره شد . باالترو در 

• Orchestrator :فرآیند اتومات سازي روترهاي  بهSD-WAN درون بسترOverlay. کمک میکند
• Management :در واقع مغز عملیاتی مورد استفاده قرار میگیرد . مانیتورینگ و تنظیم کردن اجزاء ها  براي

 .ما است
• Control Plane . در واقع توپولوژي شبکه را میسازد و تصمیم میگیرد دیتا ها به کجا بروند :
• Data Plane: دارد را بسته ها  وظیفه ارسال . 

 تصویر زیر به خوبی درك این معماري را در هر الیه توضیح میدهد .

 
که آن را از مدل سنتی متمایز میسازد این است که شما میتوانید از همه لینک هاي خود  SD-WANنکته مهم در 

ه در مدل سنتی همواره یک مسیر بهتر براي انتقال داده استفاده کنید و دیگر لینکی بیکار نخواهد بود . چرا ک
 MPLS از توان همه خطوط انتقالی استفاده ما بود اما در این معماري سعی شده انتخاب میشد که معموال لینک

 و ترافیک هاي دیگر هم از لینک اینترنت که یک بستر نا امن است انتقال داده شود . شود .
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 : SD-WANاجزاي 

 شامل موارد زیر است : Cisco SD-WANرین اجزاء هاي شبکه اصلی ت

• network management system (management plane) 

• vSmart controller (control plane) 

• vBond orchestrator (orchestration plane) 

• vEdge router (data plane) 

vManage  

G دسترسی ، و  ، ساخت الگو ها و ویژگی ها تنظیمات اعمال است براي مانیتورینگ ساده ،UIیک رابط اینترفیس 
   دارد .Underlayو Overlayشبکه هاي  لینک ، SD-WANهمه دستگاه هاي شبکه به 

vSmart controller 

به عهده SD-WANرا در شبکه  Control Planeاست و متمرکز سازي  SD-WANیک جزء نرم افزاري در ساختار 
Route  کهروتر میسازد vEdgeن را براي هر دارد . یک ارتباط ام ها را توسط یک پروتکل به نام Policyو تمام 

OMP . درست مانند ( انتقال میدهدRoute Reflector  درbgp( 

Data Plane همچنین   واسط یکvSmart . برقرار میکندvEdgeي را بین روترهاي  فرآیند اتومات سازي اتصال امن
 پشتیبانی میکند.IKElessمعماري و از  استکلید رمز شده ، براي مقایس پذیري باال  پخش کردن اطالعات

vBond orchestrator

 )(از طریق تانل DTLS/TLSها به واسطه احرازهویتروترها و vEdge vSmartبین  امن وظیفه مهم آن برقراري ارتباط
 پشتیبانی میکند .NATاز .تگاه هاي شبکه است مهم براي فعال کردن و ارتباط بین دسو داري یک Role  . است

vEdge router 
 Hardware و در دو مدلSoftware Cloud وجود دارد و میتواند در یک سایت فیزیکی مثل دیتاسنتر و یا در یک

. و داراي یکسري مسئولیت  باشد در بستري امن انتقال پیدا کند Data Planeکه شرایطی را فراهم میکند تا باشد 
 ها میباشد : 

• traffic forwarding 
• security 
• Encryption 
• Quality of Service (QoS) 
• routing protocols (BGP) 
• Open Shortest Path First (OSPF) etc. 
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 نمودار زیر بیانگر یک مثال ساده براي استفاده از این کامپوننت ها میباشد :

 SD-WANتوپولوژي 

 
Sit vBond Orchestratorو vSmartما SD-WAN. کنترلر هاي داریمPublicو دو تا لینک eدر این مثال ساده ما دو 

را Overlayتا بتوانیم اجزا بستر  را براي ما میسر میکند vManageگرافیکی که ارتباط هستند و یک اینترفیس 
 . که بر روي اینترنت قابل دسترسی است  کنترل و مدیریت بکنیم

 متصل شده اند . Color موجودPublicبه لینک هاي  Directly Connected به صورتvEdge در هر سایت روترهاي
داراي رنگ هاي . لینک هاي انتقال WAN  استفاد میشوداز یکدیگر ها براي متمایز کردن ارتباطات شبکه  یا رنگ

 MPLS و غیره . رنگ هاي مشخص Private1 , Biz-internet , Metro-internetو مخصوص به خود هستند .مانند 
رنگ   .در تصویر ، در تمام مراحل ثابت هستند رنگ ها و همینطور سایر Public-internet، Biz-internet مثل شده 
 .شده داشته باشیم تفکیک ا کمک میکنند تا لینک هاي مها به 

دو  بهروتري و هر vEdge  ها ارتباط برقرار میکندvSmart باTLSیا DTLS ارتباط توسط یکvEdge يروترها
vSmart متصل میشود  و همچنین ارتباط بینvEdge یا بهها در یک ارتباط امن به دو صورت انجام میپذیرد 
 )تانل (البته میتوانیم کنترلرهاي بیشتري داشته باشیم براي مبحث GRE Redundancyیا IPSecصورت 

Bidirectional Forwarding Detection یا  BFD و روي این تانل ها اجرا  استبه صورت پیش فرض فعال  ،پروتکل
 کمک میکند .Path Failuresو  loss , latency , jitterخواهند شد . که به شناسایی 
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 ) Colorرنگ ها  (

را به راحتی  هالینک هاي WAN Tunnel  که ها کمک میکنند attribute Colorاستفاده از ،  vEdgeبراي روترهاي 
را از ثال لینک MPLS را از هم متمایز کنید م باعث میشود شما لینک هاسایی کنید در واقعه استفاده از Color شنا

رنگ ها به خودي خود داراي  هر لینک انتقالی باید داري رنگ مخصوص به خود باشد . جدا کنید .INETلینک 
 ,private1, private2, private3, private4و ,metro-ethernet, mplsاهمیت بسیار زیادي هستند .رنگهاي 

private5, وprivate6شبکه براي PrivateNAT مورد استفاده قرار میگیرندندارید  و جایی که . 

 روتر استفاده کنید  vEdgeدوبار در یک  شما نمیتوانید از یک Colorنکته مهم : 

روترها را با سایر IPSec vEdgeیک تانل  الش استدر تاستفاده میکند از یک رنگ vEdge Privateروتر وقتی یک 
nat یاجی نداریماحت برقرار کند و در اینجا دیگر به I NAT Native ما بدون استفاده از  P( در اصل از  و  به صورت 

Private 3براي شبکه هاي عمومی رنگ ها براي لینک هاي  ط تانلی را برقرار کند).ارتباg, biz, internet, lte, public-

internetnat استفاده کنیم . مورد استفاده قرار میگیرند و ممکن است برخالف حالت قبلی از 

نها اختصاص دهیم : زیر را به آ Publicو  Private يرنگ هامیتوانیم 

bronze, custom1, custom2, custom3, default, gold, green, blue, red, silver 

  دارند.) در صورت وجود Post NAT IP  )NATنل به ادر ساخت ت یسعvEdge يروترهابا رنگ هاي عمومی 

ي  Sessionاستفاده کنند یک  دو رنگ خصوصی  وقتی یکی از آنها یا هر دو از Nat، با استفاده از این تنظیمات 
  .را ایجاد خواهند کرد

 باید براي Color پورت و Private IP ي تانلبراي برقرار سایت استفاده کردیمدر  Private Color: اگر از دو  1نکته 
 .تنظیم شوند 

استفاده  Public Colorبهتر است از  Public Colorبود و در طرف دیگر  Private Color: اگر یک سمت سایت  2نکته 
 کنید .

رکیبی زمانی نکته مهم در مورد حالت تو یا ترکیبی از هر دو باشدPublicو هم میتواند Color Private:  3نکته 
 که ما لینک هاي زیادي داریم میتوانیم از این روش استفاده کنیم .
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 ها به هم دسترسی دارند . Color از طریق vEdgeروتر هاي 

 
ه اینترنت ان هستند و هر دو بر یک بستر مشابهبه مثال فوق دقت کنید در شکل سمت چپ هر دو لینک یکس

vEdge احتی میتوانند با هم صحبت کنند . اما در شکل راست لینک ها متفاوت است به ر قرار دارند پس دو روتر
MPLS و  یعنی ما دو لینکINET  داریم که هر دو با رنگ هاي متفاوتی نشان داده شده است پس نمیتوانند روترهاي

 .غیر همسان با هم صحبت کنند 

لوتر با آن آشنا میشویم در این شکل استفاده کنیم که ج TLOC Extentionاگر از قابلیت  ، در اینجا ما یک اگر داریم
 میتوانند از لینک هاي همدیگر استفاده کنند . با لینک هاي غیر همسان هر دو روتر
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Overlay Management Protocol (OMP)  پروتکل

 BGP شبکه  اما کمی متفاوت تر کهیک روتینگ پروتکل شبکه است همانندOverlay این ما را مدیریت میکند .
  vSmart کنترلر ها و روترهاي پروتکل بینvEdge Control Plane اجرا میشود . مانند : استکه شامل اطالعات

• Route Prefix  
• Next-Hope Routes 
• Crypto Keys 
• Policy Information 

vSmart ها به صورت  نکته مهم : ارتباط بینFull Mesh vSmart ها و  است و ارتباط بینvEdge ها Hub به صورت 
and Spoke. میباشد  DTLS یا که بر روي یک بستر امنTLS  vSmart  مبادله میشود نکته قابل توجه این است که

Route Reflector  vEdgeشبیه به  نوشته  کهپردازش شده و هر پالیسی عمل میکند .روت هاي رسیده از روترهاي
بر بستر ها به سایر روترهاي vEdge توجه این است Advertise  شده باشد بر روي آنها اعمال میشود . و نکته قابل

Overlay  Pushشبکه   از خود که یهیچ پالیسی تعریف نشده باشد رفتاري معمول بستر میشود . اگر در اینجاموجود
vEdgeمیتواند به صورت مستقیم به یک vEdgeخواهد بود . هر توپولوژي Full Mesh  شبیه به یکنشان میدهد 

 ها را از هر سایت دریافت کند .وتر در سایت دیگر متصل شود و اطالعات کامل Route ر

Advertise OMP شامل سه مورد زیر است :هاي پروتکل 

•   OMP روتر ها از یک Service Side vEdgeیا از Local Site) هستند که از ، پیشوند هاي (Prefixروت هاي
  Prefix یا یک OSPF BGPها از یک  Connected Routeیا Orginated staticها و یاد گرفته شده اند.

  OMP میشود پس در نهایت میتواند بر روي Redistributed ماOverlayبر بستر ارسال میشود و در پروتکل
  پخش شود .Overlayکل شبکه 

 OMP چه پرونکلAttribute هاي را تبلیغ میکنید : 
• Transport Location 
• TLOC Information ( شبیه به BGP Next-Hop IP Address) 
• Origin 
• Originator 
• Performance 
• Site ID 
• Tag 
• VPN 
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Site IDیا جدول عدد گذاري سایت ها 

Digit Repreentation Examples 

1 Country/continent 1=NorthAmerica 2=Eroupe 3=APAC 

2 Region 1=US West, 2=US East, 3=Canada 
West, 4=Canada East 

3-6 Site type 0000-0099=Hub locations 
1000-1999=Type1 sites 
2000-2999=Type2 sites 
3000-3999=Type3 Sites 
4000-4999=Type4 sites 
5000-5999=Future use 

7-9 Store/site/branch 
Number or any other ID 

specifier 

001,002,003 

 Site ID وجودzone ندي کمک میکند ب به ما در. 

 OMP فقط در روت هايForwarding Table  TLOC که به آن اشاره دارد فعال باشد قرار دارند البته اگر. 
• TLOC  شامل اطالعاتNext-Hop . میباشد  TLOC بر روي روترهاي  ابتداي و انتهاي تانل درروت هاي

vEdge یک  متصل هستند میباشدکه به لینک هاي انتقال .TLOC Route منحصر به فرد و توسط سه
میتوان آن را شناخت :

 System IP Address , Link Color , Encapsulation 

Encapsulation به صورتIPSec یاGRE. باشد 
 است  مانند : هاداري یک سري TLOC Route Attributeعالوه سه مورد باال  به

• Private IP addresses 
• public IP addresses 
• Carrier 
• Preference 
• site ID 
• tag 
• weight 
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)  TLOCبراي اینکه یک  Active کار کند باید یک در زیر بار قرار دارد  که يvEdgeدر  در وضعیت  (
 BFD با روتر ارتباطvEdge TLOC برقرار شود 

 
 
 

System ip
  :  ي باشد ولی نمیتوان از آدرس هاي زیر و امثال آن استفاده کرد IPv4میتواند هر آدرس 

0.0.0.0/8, 127.0.0.0/8, 224.0.0.0/4, 240.0.0.0/4 

Site برقرار کنند IPSecارتباط نمیتوانند با یک دیگر  IDنکته قابل توجه این است روترهاي موجود در یک 
Site  جلوگیري میکند .Data planeهاي یکسان دارند و از رد و بدل شدن IDبه دلیل اینکه 

• Service Route :  هاي ما ، شامل موارد زیر هستند
• Firewall 
• IPS 
• application optimization 
• etc. 

متصل هستند و براي سایر سایت هاي دیگر Local-Siteدر شبکه  vEdgeها به یک روتر  Service Routeاین  
 Route براي ارائه خدمات و سرویس دهی در دسترس هستند از طرفی اینVPN ها هستند ها  شامل 

VPN که باید آن را بدانید این است نکته بسیار مهم در مورد VPN معادل VRF  در ساختار هاي قبلی است اما
 را مطالعه کنید) (جهت یادآوري VRFگفته میشود . به آن SD-WANVPNدر شبکه 

vSmart شوند تا به کنتر یارسال م ها یدر بروزرسان VPNيبرچسب ها  کی درهاي  که  VPN ندیبگولرهاي 
 .میدهند چه هستند سیاز راه دور سرو تیسا

 

 

 

 

TLOC Attribute Examples 

System IP  بهVPN 0متصل میشود 

Color Private , Public , Hybrid Color 

Encapsoulation IPSec , GRE 
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DTLS/TLS بین  در دیاگرام زیر به شما نشان داده شده است که تانل هايvEdge vSmart روترها برقرار روترها و
 در حال اجرا است . پروتکل OMP آنها بر روي کهشده است 

 TLOC ها توسط رنگ ها مشخص شده است .T1-T4 

IPSec  تانل ها بین هرTLOC  بر روي لینک هايTransport  يتانل ها ایجاد  از پسمتصل شده است . به هم 
IPSec ، BFD . روي هر کدام از آنها فعال شده است 

 

OMP AD = 250 
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 VPN ها در شبکه انواعSD-WAN

یا Virtual Routingوي پی ان ها براي ما قسمت بندي را فراهم می آورند که بسیار شبیه به Overlayدر شبکه 
VRF. ها هستند 

 VRFنام م در روتر دست هاي مختلفی به یجهت یادآوري : اگر ما بخواهیم ترافیک هاي مختلف را از هم ایزوله کن
یک دیگر متصل نخواهند ها به  مخصوص به خود است و Routing Table VRFایجاد میکنیم که هر کدام داراي 

 .ی ندارند ول همدیگر هم اطالعاشد و از جد

جدایی داشته باشند و به هر کدام بخواهید خدماتی را عرضه  3مثال شاید بخواهید مشتریان شما ترافیک هاي الیه 
 هم میگویند .VRF Lite. گاهی اوقات به آن  ث امنیت را در نظر داشته باشیدو یا بح کنید

 
 خود را دارد .Forwarding Routingدیگر ایزوله است و هر کدام ي از VPN VPNهر 

ها استفاده  OMP Route Attributeها در  Labelاز تنظیم میشود. vpnیک  Sub Interfaceدر زیر یک اینترفیس یا 
اختصاص داده شده است تا بسته ها را به همان VPN  که مشخص شود کدام اینترفیس به کدام VPNت شده اس

 . منتقل کند  

 دیگر مستقل است . VPNاز  VPN: هر  1نکته  

 .اختصاص دهید پس هر اینترفیس فقط یک VPN : به یک اینترفیس نمیتوانید دو vpn 2نکته 

 نداریم . Shareها  : بین VPN 3نکته 

در اینجا به را در بر میگیرد .  65530تا  0از  valueاست که یک  Integerبایت  از نوع  4شامل  VPN Numberهر 
VPN در کنترلرها و   صورت پیش فرض دو نوعvEdge . روتر ها داریم 

• VPN 0 
• VPN 512 

 استفاده میشود . Service Sideبراي  VPN 1-511نکته : البته از 
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VPN 0 

تانل هاي  ارتباط بینمتصل شده اند . WAN Transport است شامل اینترفیس هاي که به Transport VPNیک  
میسر میشود . استاتیک یا روت کنترلرها از طریق این vBond VPNو یا بین vSmart vSmartبه DTLS/TLSامن 

 VPN اطالعات مربوط به  . شود می تنظیمدیفالت یا یک داینامیک روت درون اینNext-Hop الزم است تا ارتباط
Control Plane برقرار شود و تانلIPSec. میتواند به ریموت سایت ها متصل شوند 

VPN 512

ما میتوانیم دستگاه شبکه خود را مدیریت کنیم . نکته مهم مدیریتی ما را فراهم میکند . در این VPN ارتباطات 
  VPN براي  VPN 512با  0ما قرار ندارد و کامال ترافیک  OverlayVPNبر روي شبکه این است که ترافیک این

 میباشد . OB (out-of-band management)شامل اینترفیس هاي  امنیت الیه مدیریتی مجزا است .

 .تعریف شده است هاي پیش فرضی VPN زمانی که اولین بار دستگاه را راه اندازي میکنید بعالوه 

دیفالت را در شبکه اجرا میکنید یک SD-WAN VPNاولین بار دیوایس هاي  (نکته مهم این است زمانی که براي
  VPN  خودتان را تنظیم کنید ) .پاك شود و به صورت دستی VPN دارد که بهتر است براي امنیت بیشتر این

پیاده شود ( شامل اینترفیس هاي خواهند بود که  service-side VPNیک یا چند  استدر شبکه نیاز  معموال
 متصل شوند ) تا داده هاي کاربران را منتقل کنند .Local-Siteیخواهند به شبکه م

 مانند : . ها میتوانند با سایر ویژگی هاي دیگر فعال شوند VPNاین 

• OSPF 
• BGP 
• Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
• QoS 
• traffic shaping 
• policing 

Service VPN Rout e   OMPبه واسطه ادورتایز شدن  vSmart  ها درون روتینگ پروتکل ارسال که به کنترلر هاي
روترهاي شبکه . و در سایر vEdge  بشود ها میتوانند به سایر سایت ها Local Site Advertiseروت ها از میشوند 

Redistribute. میشود 

Service Side vpnو   میباشد  )شامل (Service Side Connected , Static route , Dynamic routeنکته :  -1ها در 

 قرار میگیرند . 511
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  VPN اجرا شده اند قابل مشاهده هستند . همانطور که میبینید vEdgeهاي که بر روي روترهاي در شکل زیر
ge ge0/5   VPN Serviceو   ge0/4هستند .  Transport VPNقسمتی از ge0/0و 0/2اینترفیس هاي  قسمتی از

است همانطور  512قسمتی از  VPN 0شده اند و پورت مدیریتی  MGMTلی در سایت Attach که به شبکه محهستند 
باید ترافیک مدیریتی از سایر ترافیک ها براي امنیت و کارایی بهتر جدا باشد . در  که در توضیحات قبل گفتیم

  Transport هاي سمت  Service VPNو اینجا شکل اینترفیس هاي فیزیکی نشان داده شده است ، اینترفیس ها در
Cloud میتوانند باSub Interfaceها جایگزین شوند. 

VPN هاي که بر روي روتر هاي  دیاگرام زیرvEdge . کشیده شده است را نشان میدهد 

 
TLOC Extension 

 متصل شده استلینک یک به vEdgeهر روتر که   vEdgeدو روتر  شاملدر شکل زیر شبکه اي پیاده سازي شده 
اجازه میدهد به لینک  vEdgeروترها به هم متصل هستند ،که به  هر روتر vEdgeدر اینجا لینک هاي بین 

Transport یک همسایه از طریقTLOC-extenstion (به صورت دایره قرمز مشخص شده است) دسترسی پیدا کند
متصل شده است و از اینترفیس biz-internetبه صورت مستقیم به لینک ترانسپورت  vEdge 1. در شکل زیر روتر 
TLOC extenetion  روي روترvEdge 2  براي متصل شده به ترانسپورتPublic-internet استفاده میکند . از طرف

متصل شده است و از  اینترفیس Public-internetبه صورت مستقیم به لینک ترانسپورت vEdge 2دیگر روتر 
TLOC extention روترvEdge 1 که به لینک ترانسپورتbiz-internet. متصل شده است استفاده میکند 

TLOC extention ها میتوانند به صورت اینترفیس فیزیکی و یاSubinterface از همدیگر جدا باشند 



Telegram Channel : @IRFaraExam     دس محمد سیدي     ننویسنده و مترجم : مه

16 

 
. در شکل بعدي  انجام میشود 0را تنظیم میکنید این تنظیمات در  TLOC extentionVPNوقتی که شما اینترفیس 

mpls   است ge0/7 اینترفیسvEdge1,  TLOC extensionنترفیس ای است اخنصاص داده  ge0/2که و به لینک
vEdge 2, TLOC extentiongeاینترفیس میشود . INETgeاست و به اینترفیس 0/7اینترفیس  0/4که اینترفیس 

 است اختصاص داده شده است .
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 افتنی يبرا یابیریمالحظات مس یبرخ دی، با فتدیاتفاق ب IPSecينلهاات ارتباط کنترلر و یدسترس نکهیا يبرا
. براي دستیابی به لینک انتقال اینترنت  فتدیاتفاق باینترفیس ها  extentionTLOC قیاز طر گرید يتهایسا

ge 2مربوط به اینترنت ، باید یک روت پیش فرض به سمت روتر  vEdge 1vEdgeاینترفیس  بزند . 0/7اینترفیس 
 A  اگر سابنت Private NAT  در ناحیه  vEdge2  geبر روي روتر بود آنگاه باید تنظیم شود تا ترافیک  0/7اینترفیس 

 mpls است باید یک روت پیش فرض به سمت  که سمت vEdge mplsروتر  بتواند بازگردد . براي دسترسی به لینک
IP آدرس روترvEdge1 ge از برگشت ترافیک به سمت اینترفیس TLOC  بزند . براي اطمینان 0/7اینترفیس 

extentionBGP یک روتینگ پروتکل (شبیه به VPN از روتر ) میتواند در لینک انتقالvEdge 1 براي تبلیغ کردن
 B شبکه mpls اجرا بشود در این صورت B روت شود .شرایطی را فراهم میکند که به سمت روتر هاي شبکه
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 بر بستر vEdge overlay ازيپیاده س

به vEdgeروتر  اینکه یکبراي و سخت افزاري هستند . ) VM(به صورت نرم افزاري در لبه شبکه قرار میگیرند .  
 overlay یک ارتباط امن با  نیاز است تا، جوین شود شبکهvManage بتواندداشته باشد که Full Configuration  را

 vEdgeروتر با انجام اینکار برقرار کند را با کنترلر vSmart  یک ارتباط امن DTLSن همچنیاز آن دریافت کند و 
vManage  vSmartشبکه باشد . فرآیند پیدا کردن این  میتواند جزئی از به صورت اتوماتیک اتفاق می و کنترلرهاي

 .صورت میپذیرد vBondبا  روتربا برقراري اولین ارتباط  اینکارافتد و 

See more : Cisco SD-WAN vEdge Routers Data Sheet 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-07-vedge-routers-data-
sheet-cte-en.html  

vSmart  روتر نکته مهم : در این شبکه اولین ارتباط vBondبا  vEdge، ارتباط متصل شود  براي اینکه بتواند به

ها مجوز دسترسی به این شبکه vEdgeتا  )Authentication( باید اطالعاتی رد و بدل بشود . به این دلیل که است
  را پیدا کنند .

  ما مجوز ورود به شبکه را بگیرد آمده است : vEdgeفتد تا روتر در شکل زیر هر آنچه که باید اتفاق بی

 
1  ZTP  .انجام شود  .حداقل تنظیماتی باید وجود داشته باشد تا ارتباط شکل بگیرد و یا از طریق فرآیند

 ZTP نکته مهم : براي استفاده از قابلیت DHCP احنیاج خواهیم داشت تا دستگاه (سرور  حداقل به یکvEdge (
Iب P  vSmartتواند یک   در نهایت . متصل شود را در اختیار بگیرد و حداقل تنظیمات را باید لحاظ کنیم تا بتواند به

Full Confiuration  را به صورت اتوماتیک ازvManage . بدون هیچ واسطه و دخالتی دریافت میکند 

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-07-vedge-routers-data-sheet-cte-en.html
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-07-vedge-routers-data-sheet-cte-en.html
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vBond   وروددر اولین vEdgeروتر  پس انجام شود Authentication تاقرار کند برخود سعی میکند یک ارتباط با
DTLS   که vBond  همه این ها بر بستر ارتباطی امن به صورت اتفاق می افتد . در اولین احراز هویت دستگاه

I اختصاص میدهد . vEdgeبه روتر آن را کنترلر vSmart سپس و گرفته آدرس از P  vManageاتوماتیک یک 

شبکه تان را در دیگر  DHCP Serverاستفاده کنید و یا میتوانید یک  vManageخود : میتوانید از DHCP 1 نکته
 . استفاده کنید

vBondهم گفته میشود چون نقش مغز عملیاتی ما را بر عهده دارد . همچنین سرور vManage NMS: به  2نکته 

 اطالع میدهد. ، یا نه ه استبه دامین جوین شدvEdgeدر مورد اینکه یک روتر vManageکنترلر ها و vSmartبه 

DTLS/TLS   vSmartشروع به برقراري ارتباط امن از طریق تانل هاي vEdge.روتر 2 vManageو با کنترلر هاي

vEdgeپایان میدهد . یکبار روتر vBondمیکند پس از اینکه این ارتباط دائمی برقرار شد ، ارتباط موقت خود را با 

Reachabilityمنتقل میکند البته اگر  را به روتر Full Configuration vEdgeمیکند و سرور ارتباط برقرار NMSبا 

 برقرار باشد .

ارتباط خودش را بر روي هر لینک انتقال با کنترلرهاي  ند در یک بستر امن DTLS/TLSتالش میکvEdge.روتر 3
vSmart vSmart ود یک احراز هویت بشبرقرار کنند . وقتی که توسط کنترلر هايSession OMP برقرار از جنس

 میشود . و روت ها را یاد میگیرد ، که شامل :

• Prefixes 
• TLOC 
• service routes 
• encryption keys 
• policies 
• Next-Hop Route 

 است .

 OMPنکته : پیش تر گفته شد پروتکل overlay ما که همان بر روي بسترSD-WAN . است کار میکند 

بر ها TLOCبه یکند یک تانل IPSec تالش مvEdge.روتر 4 TLOC روي  بر روي هر لینک انتقال ایجاد کند . یک
سپس  و بعد از اتصالعریف کرده ایم متصل شود . هاي دیگر که تتالش میکند به Transport Color TLOCیک 
BFDمیشود . اجراامن  اتبر روي این ارتباط 

 BFD Bidirectinal Forwarding  Failیا  نکته : یکی از کارهاي که شد آن را  انجام میدهد این است اگر لینکی
فعال است و شما نمیتوانید آن را غیرفعال کنید . شما میتوانید در  پیش فرض BFD که به صورتشناسایی کند 

 تنظیم کنید . Templateآن را به عنوان یک  vManageکنسول مدیریتی 
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Bootstrapping  در روترهايvEdge  

یا باید از طریق کنسول و از طریق یکسري وجود دارد و اجرا شود بر روي شبکه up ه براي اینکه روتر vEdge دو را
  . ZTP را کردید ما بقی کارها به صورت اتوماتیک  هااین کاریکی از وقتی که شما  کامند این اتفاق بیفتد یا به واسطه

  ی باید وجود داشته باشد)انجام میشود . (اگر یادتان باشد گفتیم حداقل تنظیمات

ایده اصلی این است که حداقل تنظیماتی براي ارتباط  انجام شود مثال Bootstrap :از طریق روش تنظیمات 
متصل شوند vBondتالش میکنند به vEdge. روتر هاي یا یک vBond Hostnameآدرس IP مانندحداقل اطالعات 

کند . در اینجا چند مورد وجود جود در شبکه هاي دیگر  را Discover و همچنین تالش میکند سایر کنترلرهاي مو
 لحاظ شود :vEdgeدارد که باید روي روتر هاي 

• I میتواند یک  نترفیس هاي متصل شده به شبکه یاروي ایبر Gatewayآدرس و یک Pتنظیم کردن یک 
DHCP  هايبه صورت جداگانه  باشد . روترسرور vEdge باید برايvBondبر روي شبکه در دسترس باشد

• I به  vEdgeتنظیم کنید روتر هاي . اگر شما یک vBond Hostnameبراي Hostnameو Pتظیم کردن
سرور را تنظیم و آن را در  DNSVPNیک  میتوانیدکند . سرور احتیاج دارند که آن را DNS Resolveیک 

 .داشته باشید رسیبه این امکان دست تاقرار دهید 0
System IP Address Siteیک ،  Organization Nameنظیم کردن یک ت• . در اینجا ID  Hostnameو یک 

  به صورت اختیاري تنظیم شود . میتواند 
 باشد .باید در سراسر شبکه Organization name  Uniqueنکته مهم : 

را نصب کنند اما این  valid certificateدارند یک  نیازvEdgeنیازمندي هاي باال ، روترهاي  ادامهنکته فنی : در 
certificate  hardware به  توجه کنید ي نصب شده  است . همچنینها از قبل توسط کارخانه سازنده به صورت

 certificate زمان را دقیقا منعکس  بایدساعت سیستم  میتواند به صورت دستی انجام شودخاطر اینکه احراز هویت 
 . استفاده کنیدسرور NTPیک  از نیدبراي اینکار میتواکند 

 

 

 

 



Telegram Channel : @IRFaraExam     دس محمد سیدي     ننویسنده و مترجم : مه

21 

Zero-Touch Provisioning (ZTP) 

  ZTP vEdge  vEdgeزمانی اتفاق می افتد که روتر فرآیند تالش میکند به یک براي بار اول روشن میشود . روتر
 ZTP یک  سرور لینوکسی مثل ابونتو و یا،  متصل شودسرورHostname با نامztp.viptela.com که این اطالعات ،

و کنترلر vManage بینبه دست آمده است و یک ارتباطی  vBondوجود دارد . یکبار این اطالعات ازvBondدر 
 vSmart را برقرار میکند تا هايFull configuration    تا بتواند بهها را دریافت کند  overly ملحق شود.شبکه

See more :  

https://developer.cisco.com/docs/network-plug-n-play/#!network-plug-and-play/key-components  

https://developer.cisco.com/docs/ios-xe/#!zero-touch-provisioning/zero-touch-provisioning  

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/pnp/configuration/xe-3e/pnp-xe-3e-book.html  

 

 
ZTP وجود دارد : در اینجا یک سري نیازمندي ها براي 

، پورت هاي خاصی از قبل و به صورت پیش فرض تنظیم vEdge با وجود تجهیزات سخت افزاري روتر •
DHCP  نقش شده اند که  استفاده شوند.اشند و میتوانند براي ZTP کالینت باینترفیس

 

 

 

 : آمده است  باشددر دسترس هاي که باید براي ZTP  اینترفیسدر جدول زیر 

https://developer.cisco.com/docs/network-plug-n-play/#!network-plug-and-play/key-components
https://developer.cisco.com/docs/ios-xe/#!zero-touch-provisioning/zero-touch-provisioning
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/pnp/configuration/xe-3e/pnp-xe-3e-book.html
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Resolveرا در دسترس باشد تا بتواند vEdge ztp.viptela.comبراي روتر یک سرور DNS  وGatewayباید •

 .کند 
روترها ایجاد کرد و حتی میتوانید آن vEdgeبراي Templateمیتوان یک vManageدر کنسول مدیریتی •

یکی  داردوجود Templateاین  تنظیم روتر ها اعمال کرد . دو پارامتر ضروري برايvEdgeرا به سایر 
system ip site ID و دیگري ZTP بدون این دو کار نخواهد کرد این ها حداقل . فراموش نکنید که پروسه

ZTP هستند   تنظیمات براي. 

 اتصاالت کنترلرها

  vEdge DTLS  ارتباط امن بین روتر هاي مبتنی بر است که و کنترلرها (و بین کنترلرها) به صورت پیش فرض
  UDP استفاده کند به صورت پیش  Port Hoppingاست و ممکن است از  است . و پورت پیش فرض 12346پروتکل

Gمیتوانید آن را اما شما  تنظیم شده استvEdgeروي یک روتر port hoppingفرض  ي غیر فعال lobalبه صورت 
در شعبه ها استفاده شود . اما  بهتر است این ویژگی در  کنترلر  Port Hoppingکنید. پیشنهاد شده است که از 

hub ، غیر فعال کنید  وجود دارد کیکه تراف ییجا ایو  ها و دیتاسنتر.  

Public   داراي کهقرار دارد Nat که پشت  دستگاه هايvEdgeبراي روترهاي  است ، میتوانید پورت یک آدرس
 1 برابر منحصر به فرد باشد . اگر vEdge  offsetرا تنظیم کنید و همچنین این پورت باید بین روترهاي  12346

12407، 12387،  پورت هاي port-hop12367استفاده کند و آنگاه  باشد روتر را مجبور میکند که از پورت 12347

 است .برابر با port offset 0ها تنظیم شوند و به صورت پیش فرض port offsetنیاز است  خواهند بود . 12427و 

  TLS ها استفاده کنید . که از vSmart Controller TCPو vManageبراي ارتباط با از طرفی دیگر ، شما میتوانید از
  UDP vBonبه جاي d   DTLSاستفاده میشود . کنترلرهاي  vEdgeبر روي روترهاي استفاده میکنند . همیشه از

  TCP 23456  از طریق یک پورت تصادفیپورت هاي از یک روتر BFDو IPSec. تانل ) استفاده میکند (پورت
vEdge به یک روترvEdge  UDP  تعریف میشوند .پورت هاي مشابهی که توسط DTLS  و استفاده میکنددیگر از

 نکات فنی :
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ا و کنترلر ها را برقرار روترهvEdgeامکان برقراري ارتباط بین  تان ن شوید هر فایروالی در شبکهئمطم•
 .میکند

 مجوزهاي الزم براي عبور ترافیک را داده اند . فایروال هامطمعن شوید که •

-Portه از در جدول زیر یک خالصه از پورت هاي استفاده شده با فرض اینکه کنترلرها جوري تنظیم شده اند ک 

Hoping . استفاده نمیکنند 

 DTLS/TLS/IPSec براي پورت هايvEdge ها و اتصاالت کنترلی 

NAT considerations   مالحضات 
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  vEdge د براي اتصاالت نوجود دار Single NATي که پشت یک عالوه بر مسائل احتمالی که رخ خواهد داد روترهاي
را  در نظر بگیرد  . گرچه چندین vEdge-to-vEdgeاي ترافیک هاي تانل بر تیک سري مالحضا، باید  کنترلی خود

NAT  vEdgeنوع  مطمئن در نظر گرفته شده باشد  Full meshاگر ترافیک  اماقابل پشتیبانی هستند براي روترهاي
برقرار  ات راطدوم ارتباvEdgeبتواند به درون از یک سمت تانل vEdge   وجود دارد ریدر مس یروالیاگر فاکه  شوید

در هاي زیر تان صرف نظر از اینکه چه نوعی از Nat و یا در Hub site  کند . پیشنهاد شده در این نوع تنظیمات
 :در دیتاسنتر استفاده شودto-1NAT-1یا Full-coneاز  شعبه تان در حال اجرا است

• restricted-cone 
• port-restricted cone 
• symmetric NAT  

حداقل مشکالت متصل شود. دو سایت با فایروال هاي که  با و  IPSec tunnelاز طریق Hub Siteبه  شعبه میتواند
،  symmetric NATاز  NAT مبدا هر کدام  استفاده میکند داراي مشکالتی براي برقراري تانل هستند در این نوع

ود یک پورت تصادفی است و ترافیک ها نمیتواند به سمت خارج از شبکه هدایت ش

 NAT به صورت نمیتوانند . سایت هاي که   آدرس عمومی است IPیا full-cone NATنیازمند  تنظیم کردن این مدل
  مستقیم متصل شوند باید طوري تنظیم شود که از طریق دیتاسنتر با هم در ارتباط باشند .

 ها دن الگو ها یا Template تنظیم کر

vEd ، تنظیمات و پالیسی ها بین دیتاسنتر و  اعمال میشوند که ترافیک هايو کنترلرهاي ge vSmartبه روترهاي 
CLI   مدیر شبکهسایر شعبه ها یا بین شعبات وجود داشته باشد. یک  و میتواند تنظیمات و پالیسی ها را به واسطه

 SSH برروي روترهاي کنسول و یاvEdge vManage اعمال نماید . و یا از طریق رابط گرافیکی 

میتوانیم از رابط گرافیکی یا کنترلر هاي موجود بر روي شبکه هاي vEdge overlayنظیم کردن یک دستگاه براي ت
vManage استفاده کنیم . اینTemplate  CLI Base Feature BaseCLIیا ها میتوانند -باشند شما میتوانید از حالت 

Base از حالت  شدهاستفاده کنید اما پیشنهادFeature-Baseتفاده کنید به خاطر اینکه ماژوالر هستند ، مقیاس اس
 Templateاستفاده میکنیم که بخواهیم یک CLI Templateپذیري باال ، و ارورهاي کمتري دارند زمانی ما از 

 .  بسازیموجود ندارد   Feature Templateسفارشی که در 

تنظیمات اینترفیس ، تنظیمات تانل و  شامل از یکسري ویژگی ها ساخته شده است کهDevice Templateهر 
Route  که به روتر هاي  استو سایر ویژگی ها هاي محلیvEdge اعمال میشود . 

 vSmart ، کنترلرها باید توسط نکته فنی :  به منظور پیاده سازي پالیسی ها به صورت متمرکزvManage ها
  CLI  انجام دهید . Feature-Base Templateو یا مدیریت شوند . شما میتوانید این کار را با
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Template ها بسیار منطعف هستند و در اینجا رویکردهاي براي قرارگیري اینTemplate ها وجود دارد . شما
Template نجر به استفاده کمتر ویژگی ها دراستفاده کنید که مTemplateمیتوانید از متغیر هاي گوناگونی در این 

استفاده کنید و اما در عین حال ویژگی  در الگوها متغییر هاي کمترياز د میتوان مابه عبارتی دیگر ش ها میشود
NAT   داشته باشدهاي بیشتري  به عنوان یک متغیر فعال باشد یا به . براي مثال  ، شما میتوانید انتخاب کنید

 ارزش گذاري شود . global-valueعنوان یک 

 م بگیرید کهاین لحظه میتوانید تصمیي از ویژگی ها بسازید و در Template ، شما میتوانید براي اینترفیس ها
NATري را بسازید که شامل دو  تنظیم  ر فعال باشد و یا حتی میتوانید یک متغییر فعال یا غیبه عنوان یک متغ

Template   NATبه عبارتی دیگر یک . باشدTemplateبراي متقاوت  ژگی وی با  Templateفعال و یکبا ویژگی
NAT Template غیر فعال  . میتوانید مناسب ترین  Template ها مستقال بر روي را استفاده کنید و میتوانید از این
که  است زمانی این برايداشته باشید  ها Templateشما باید یک توضیح براي این  ي استفاده کنید .Deviceهر 

تشخیص دهید  میتوانید ها از طریق این Descriptionته باشید به یاد داشمیخواهید آن ها را از هم متمایز کنید 
 ها چه هستند . Templateوظیفه هر کدام از این 

Device templates 

Template  vEdgeاین  Templateاختصاص داده خواهد شد . اما ممکن است بخواهید این ها فقط به یک نوع مدل

Templateهر با توجه به مکان و عملکرد آنها در شبکه ایجاد کنید . ها را براي چندین دستگاه از همان مدل 

Device از  يمجموعه ا بهFeature Template دهد یم لیدستگاه را تشک يکربندیکه کل پ داده میشودارجاع  ها 
ند میتوا Feature Templateاما یک  به اشتراك گذاشت vEdge يمدلها نیتوان ب یرا نم Device template کی. 

 . به اشتراك گذاشته شودچندین مدل و براي دستگاه هاي مختلفی در بین 

 

 

 

 

ها از یک سري ویژگی ها ساخته  Device Templateکه این  دهد یرا نشان م Template Device ياجزاشکل زیر 
 به توضیح آنها میپردازیم  : . ماشده است که در دسته بندي و گروه هاي مختلف قرار میگیرد
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• Basic information   : این قسمت شاملsystem , logging , AAA , OMP , BFD , security , Archive  و
NTP Feature Template. ها هستند

• Transport and management VPN این قسمت شامل :Template براي هاي هستند که VPN 0 وVPN 
.   وتنظیم  512  BGP , OSPF , VPN Interface , VPN Interfaceراي  که شامل الگوهاي باستفاده میشود

Cellular , VPN Interface GRE وVPN PPP Interface. است
• Secure VPN این قسمت شامل :Template  هاي استفاده شده براي تنظیمService VPN است که شامل

BGP, IGMP, Multicast, OSPF, PIM, VPN interface, VPN interface bridge, VPN ,interface GRE,
 VPN interface  ,IPSec, VPN interface Natpool, and DHCP server 

• Additional Template  این قسمت شامل الگوهاي :banner, SNMP, bridge, localized policy وCellular 
 است .

 د :دیده میشو ي که میتوانیم ایجاد کنیمها Device Templateدر شکل زیر انواع 

 
 

 

Feature templates 
از اطالعات مربوط به  يمجموعه ا ریمختلف و زهاي  Template Featureیبرخاز  يشرح مختصر ادامه مباحثدر 
 : دیکن تنظیم تا هر کدام از آن را  دهد یشما اجازه م بهکه  از آنها آورده شده است کیهر 
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Systemنند ::پیکر بندي اطالعات اولیه سیستم ، ما 

site ID, system IP, time zone, hostname, device groups, GPS coordinates, port hopping, port offset. 

Loggingتنظیم الگ ها در دیسک یا یک الگ سرور : 

AAA :و تنظیم کنید ، مانند :اعتبار را مشخص  دییتأ بیروش و ترت 

Radius, TACACs, local authentication, local user groups -> read/write permission 

BFD مشخص کردن :BFD app-route   وPoll Interval  و hello براي هر BFD multiplierTransport و مشخص کردن

OMP:   restart timer , advertisement timer , hold timer مسیر  اعدادرا میتوان تنظیم کرد میتوانید  سه تایمر
AS   ;ده را عوض کنید هاي تبلیغ ش  که به درون local OPM، انتخاب پروتکل هاي بر روي شبکه overlay تنظیم

 روتر را تغییر دهید .vEdgeدر  موجودمسیرهاي equal-cost اعداد و میتوانیدادورتایز خواهند شد 

Security :timerekey ،anti-replay window , authentication types را برايIPSec. تغییر دهید 

Archive (optional) : آرشیو کردن تنظیمات کامل در یک فایل سرور با یک بازه زمانی مشخص

NTP (optional) NTP و احراز هویت در صورت لزوم : تنظیم سرور 

VPN تغییر :ECMP hash   DNS , BGP , STATIC، اضافه کردن سرور ها ، پروتکل هاي ادورتایز شده مانند 
Connected , OSPF external ازVPN OMP به داخلI IPv6 ،Service Routeو Pv4و اضافه کردن استاتیک روت 

G RE و روت هاي 

BGP (optional) :تنظیم کردن 

AS number, router ID, distance, maximum paths, neighbors, redistribution of protocols into BGP, hold 
time, keepalive timers 

OSPF (optional)  :  تنظیم کردن

router ID, distance, areas, OSPF interfaces, reference bandwidth, default information originate, metrics, 
metric type, SPF timers 

VPN Interface Configuration (optional)  : کردنتنظیم 

interface name, status interface, static , dynamic IPv4 / v6 addressing, DHCP helper, NAT, VRRP, shaping, 
QoS, ingress/egress Access Control List (ACL) for IPv4 and 6, policing, static Address Resolution Protocol 
(ARP), 802.1x, duplex, MAC address, IP Maximum Transmission Unit (MTU), Transmission Control 
Protocol Maximum Segment Size (TCP MSS), TLOC extension,  
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 و موارد بیشتر . 

Transport VPN در مورد

configure tunnel, transport color, allowed protocols for the interface, encapsulation, preference, weight 

و موارد بیشتر .

VPN Interface bridge (optional) : براي یک  3تنظیم الیهBridge Interface: شامل 

IPv4 address, DHCP helper, ACLs, VRRP, MTU, TCP MSS 

DHCP server (optional) : DHCP سرور مانند : تنظیم یک

address pool, lease time, static leases, domain name, default gateway, DNS servers, TFTP servers 

Banner (optional) : تنظیمLogin bannerیا پیام روزانه 

Policy  (optional) :یک پالیسی محلی اعمال

SNMP  (optional) : SNMP شامل تنظیم کردن پارامترهاي 

NMP device name and location, SNMP version,views, communities, trap groups 

Bridge (optional) :یک  2الیه  ژگی هايکردن وی تعریفBridge: شامل 

VLAN ID, MAC address aging, maximum MAC addresses, physical interfaces for the bridge 

Routing protocol template  BGP تنظیم هاي که در زیر VPN Interface Template VPNو OSPFیا ها شامل
 Template میشود . و DHCP زیر  که درسرور هاي VPN تنظیم میشوند .اینترفیس 

 

 

 

 

 تنظیم پارامترها 

ها را بر روي دستگاه ها و برو روي Templateاین ویژگی ها و vManageادمین هاي شبکه میتوانند از طریق 
 vEdge ي که در شبکه وجود دارد به صورت منحصر به فرد تنظیم کنند .روترهاي 
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Drop کنید را ارزش گذاريها Templateزم درون این ها و پارمترهاي الvalueوقتی که بخواهید  -، در اینجا در 

down box  تنظیم کنید :انتخاب و را  مختلف آني احالت هتصویر زیر میبینید میتوانید انواع  مانندي 

• Global یک  قصد دارید : وقتی کهGlobal value تعریف کنید  ،value میتوانیدمورد نظر را text -در یک 

boxبه صورت این حالت هاي مختلف را میتوانیدو یا کنید ،  یپتا radio optionاز drop-down انتخاب
ها به همه دستگاه هاي شبکه Templateکنید به هر حال هر کدام از شیوه هاي انتخاب باعث میشود این 

اعمال شود .
• Device-Specific  وقتی که شما مقدار :Device-Specificد ،یعنی میخواهید یک نام را مشخص میکنی

اعمال شود مقدار براي این متغیر به دستگاهی Template. اگر این  بنویسید به صورت دستی را متغیر
پرسیده خواهد شد.

• Default  Default وقتی که شما مقدار :Default value به همه دستگاه هاي که این  را مشخص کنید یک
Template . محیطمتن در  کادر کیوجود داشته باشد ، در  یگر مقدار خاصارا دارند اعمال میشود 

  شود. یظاهر م يخاکستر
 ض نشان داده شده است با مقدار پیش فر،  Globalبه صورت  Time Zoneدر تصویر زیر ، •

 
یکسان هاي  variable nameمتفاوت ، از parameter value، میتوانید براي دو  Feature Templateدر هر نکته فنی : 

 مهم و منحصر به فرد یفیتوص يرهاینام متغ . جداگانه رفتار خواهد شد ریاما با آنها مانند دو متغاستفاده کنید . 
وارد  دیبا يکه چه مقدار میکندمشخص  به یک دستگاهی اعمال شود Template Deviceزمانی که یک  هستند

و شما نمیتوانید  هستند یمختلف ارزش هاي داراي زین مختلف هايtemplateدر  نام یکسانبا  ییرهایمتغ  . شوند
 ها به اشتراك بگذارید .templateآن ها را در بین 

 device templatesپیاده سازي 
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 , system ویژگی هاي (از  Templateو ممکن است در این ،  را تنظیم کرده ایدها  feature template شما یکبار

AAA , BFD , VPN , VPN Interface.... کرده باشید استفاده ) و . 

. بعد از  کنیدAttachمشخص vEdgeبه یک روتر آن را میتواند  وها تنظیم شده است  Device Templateاکنون 
زمان آن فرا کنید ،  ضمیمه Device Templateبه یک آن را باید  ایجاد کردید ها را Feature Templateاینکه این 
 vEdgeبراي هر دستگاه روتر  توجه داشته باشیدپر کنید  Templateدر این variableراي هر ها را ب value رسیده که

Template را اعمال کرده اید پر کردن این پارامترها ضروري است  . شما میتوانید این مقادیر را در  ي که این
vMange G این  csv.د از طریق یک فایل انجام دهید .یا میتوانی UIبه صورت مستقیم و از طریق رابط اینترفیس 

زیادي vEdgeبه شما این اجازه را میدهد که براي تعداد روترهاي csv.تنظیمات را آپلود کنید  . روش استفاده از 
 یآسانروش بسیار ها را  استفاده کنید این کار باعث میشود که پیاده سازي را تسریح ببخشید و  Templateاین 

است .

vManageروترهاي دیتابیس ن تنظیمات را بر روي میتواند ایvEdge مورد نظر تغییر دهد و میتواند این تغییرات
ها وجود داشته  Device Templateیک بروزرسانی براي این ویژگی ها یا  به روترهاي کل شبکه اعمال کنید . اگررا 

البته اگر این تجهیزات به این ود تغییرات اعمال میشبالفاصله این  ) در صورتی که همه چیز خوب باشد( باشد ، 
Template  هاattach . خطاي باشد و وجود داشته اگر در این تنظیم مشکلی  نکته مهم این است کهشده باشند

  Loopback ا با پیغام خطا ي که وجود ندارد قطعپیش بیاید مانند یک مقدار دهی اشتباه یا اشاره به یک اینترفیس
 بندي خود را مجددا ویرایش کنید .پیکر بایدمواجه میشوید و 

 

 

 

 

 

 پالیسی ها

و  است و براي اعمال تاثیراتی بر روي ترافیک هاي شبکه SD-WANoverlayحی شبکه راپالیسی ها بخشی از ط
تاثیر  Data planeو هم بر روي  Control planeاعمال میشود . این پالیسی ها هم بر روي  vEdgeبین روترهاي 

vSmart و می هستندگذار  (یک پالیسی متمرکز) و یا به صورت  تواند به صورت متمرکز شده بر روي کنترلرهاي
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local  ي (پالیسی هاي محلی) بر روي روترهايvEdge  . پیاده سازي شودvSmart در واقع این پالیسی ها از طریق 
ماتی در مورد شخصی سازي و تصمی روي روتینگ و اطالعات TLOC، بر پالیسی ها  ها اعمال میشوند . vEdgeبه 

overlay این پالیسی ها میتواند در: بود اثر گذار خواهد تنظیمات روتر و تعیین مسیرهاي روتینگ بر روي شبکه . 

traffic engineering, path affinity, service insertion, different types of VPN topologies (full-mesh, hub-
andspoke, regional mesh) 

 و موارد دیگر استفاده شود .

، که بهترین مسیر را بر اساس  است application-aware Routing نام بردمیتوان  ي کهپالیسی ها انواعیکی دیگر از
 و داراي اجزاء زیر است :بهترین مسیر در دسترس و بر حسب نوع ترافیک انتخاب کند . 

Identification, Monitoring and Measuring, Mapping Application Traffic 

 پالیسی هاي متمرکز یا همان پالیسی ها میتوانند در تنظیمات 

application firewalls, service chaining, traffic engineering, quality of service (QoS), Cflowd 

 ها را انجام میدهد . vEdgeوظیفه مانیتور کردن ترافیک بر روي  cflowd استفاده شود . 

  handle شود مانند پالیسی هاي متمرکز به شما اجازه میدهد که چطور یک جریان ترافیکی در یک سایت مشخص
 :ACL  ،QOS  ،Mirror  و ،Police  . هاي که قبال استفاده میکردید 

 Qos classificationو یا یک   app-routeد مانند نتاثیر گذار باش vEdgeروي روترهاي  بر ممکن است ها پالیسی

Policy قی. به خاطر همین موضوع تنظیمات به صورت مست  vSmart باید بدانید اما  .دانلود میشوند م به کنترلر هاي
 .است  پروتکل OMP به واسطهشود می منتقل vEdgeبه یک روتر  کهي Policy informationهر 

 انواع پالیسی هاي دیگر :

• Control plain policy 
• Data plain policy 
• VPN Membership Policy 
• Management Policy (new version 19.x later) 

 

 پالیسی محلی و پالیسی مرکزي
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 تنظیم یک پالیسی محلی

 وجود دارد که به تشریح هر یک میپردازیم : در اینجا سه شیوه براي اعمال کردن پالیسی هاي محلی

 ایجاد کنید و Configuration > Policiesمت در قسرا ، میتوانید یک پالیسی vManageدر رابط گرافیکی  •
. قبل  و هر گونه تنظیمی را که مد نظرتان است انجام دهید را انتخاب کنید Localized Policyتب  سپس

18 CLI  ایجاد یک ارائه شود ،  2,از اینکه نسخه  18,2   اما امکان پذیر بود .پالیسی فقط از طریق در نسخه
ایجاد کنید . ا به راحتی انجام میگرفت که میتوانستید یک پالیسی ر Wizardپالیسی از طریق  تنظیم یک

یک نام براي آن انتخاب کنید .Policyکنار  Additional Templateدر زیر قسمت و  Device Templateدر  •
ها  Feature Templateها درون Prefix listها و  Policies routeپالیسی ها مراجعه کنید مانند  قسمتبه  •

شامل  که میتواندوقتی که شما یک الگو براي تجهیراتتان ایجاد میکنید و به آن ویژگی هاي الزم را میدهید 
Route policy  یاprefix listقبل از اینکه یادتان باشد . ی باشد که درون آن تنظیم کرده اید یا سایر اجزاي پالیس

انتخاب  Device Templateباید براي آن پالیسی یک نام مشخص در یا آپدیت کنید و را ایجاد  این الگو هابخواهید 
 Device Templateاز قبل به یک  ياگر تجهیز اشته باشد .با سایر نام ها تداخلی ند کهباشد منحصر به فرد  وکنید 
آن را به  اعمال کنید  قبل از اینکه Device Templateباید یک پالیسی محلی به آن  از همه شده باشد ، اول اعمال

Feature Template . ي ارجاع دهید 

vEdge  همزمان شما میتوانید  . در داخل این پالیسی ، میتوانید  اعمال کنیدفقط یک پالیسی محلی به یک دستگاه
 control و هر دو اجزاء هايdata. را ایجاد کنید  

prefix-lists, route-policies, as-path lists, community-lists, QoS class-maps, qosmap policies, mirror and 
policing policies, rewrite-rule policies, access lists 

 همه موارد باال میتوانند درون این پالیسی محلی قرار بگیرند .

(Central Polices) تنظیم کردن یک پالیسی متمرکز
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 تنظیم میکنید سه حالت کلی وجود دارد :در رابط گرافیکی vManage را  مرکزيپالیسی  یک وقتی که شما

آنها را به عنوان  دیتوان یم نیشوند ، بنابرا یموارد مرتبط استفاده م يگروه بند يها برا ستیل: ها لیست  •
) در داخل پالیسی هاي  و یا اقدامانی (منظور matchingActionمرجع قرار دهید . از آنها براي یک گروه 

ه میشوند. که تعریف میشوند ، استفاد
Policy  Ruleسی ها : داخل یکتعریف پالی• ها را میتوانید ایجاد کنید ، میتوانید یک سري  یک سري

Match-action هاي را مشخص کنید که داراي ترتیبی متوالی و پشت سر هم است . در این جا چند نوع
یکنیم مانند :وجود دارد که آن ها را بررسی م کنیم ي که میتوانیم تعریفها Policyاز 

app-route policy, cflowd-template, control-policy, data-policy, vpn-membership policy 

• Policy application: هستند پالیسی هاي site اعمال میشود .listکه به یک 

 ها وجود دارد : Policyدیگر از در اینجا چند نوع مختلف

• App-route policy  : کارTracking به شما اجازه میدهد یک ا براي ما انجام میدهد رapplication-aware 

routing policy کند مانند بررسی ی که در مسیر انتقال وجود دارد را مشکالت،  را ایجاد کنید :Latency یا
Jitter .  یکندم ارائهو بر اساس بهترین کیفیت لینک ، نوع ترافیک و پهناي باند مسیر منتخب را براي شما

• Cflowd template  cflowd را فعال کنید تا داده هاي شبکه را به کنترلرها ارسال : به شما اجازه میدهد
 . دارد  vEdgeو همچنین نظارتی بر روي داده هاي ارسالی و دریافتی  کند

• Control policy  در ترافیک :control plane  قرار  ریثدر شبکه را تحت تأ یابیریمس ، يرهایمسکار میکند و
 .دهد یم

• Data policy  : فیلدهايداده ها بر اساس  کیتراف انیجرتاثیر بر I  .داردPموجود در هدر بسته 
• VPN membership policy :  VPN و  محدود کنیدvEdgeروترهاي ها را بر روي شما میتوانید مشارکت در

Routing table . هایشان را کنترل کنید

Control Policy ، این پا unidirectional لیسیsite ها  در جهت ورودي یا خروجی اعمال شود  listاست و میتواند به 
که از  ییرهایمس يرو. منظور از اینکه یک پالیسی میتواند در جهت ورودي اعمال شود این است که پالیسی 

ا اعمال میشود . یک پالیسی کنترلرهو اقدامات الزم از سمت vSmart گذارد یم ریآمده اند تأثSite list يتهایسا
 site list اعمال میشود این بدان معنی است که پالیسی بر روي روت هاي که به سایت در جهت خروجی به یک

Site list  vSmart-هاي که در   دکنترلر ها وجود دارناشاره میکنند تاثیر میگذارد  و این اقدامات به طرف دیگر که 
 ارسال میشود .



Telegram Channel : @IRFaraExam     دس محمد سیدي     ننویسنده و مترجم : مه

34 

 
vEdgeبه یک روتر به واسطه پروتکل OMP این پالیسی  نشده است میتنظ app-routeبا ی پالیس چیهدر شکل باال 

vEdge  LANروترهاي  سایرو  اعمال شده است . هیچ و  ارسالدر جریان است WANبه که ترافیکشان از سمت
طریق تانل ها یا ی ها را پالیسمیتوانید شما  .تعریف و تنظیم نشده است و پالیسی هاي VPN براي cFlowd  چیزي

   اعمال کنید .ها  vEdgeسرویس ها به همه 

 همزمان میتواند بسازید اما فقط یکی از آنهاvManageرابط گرافیکی را درون  مرکزيمیتوانید چندین پالیسی شما 
  vSmart الیسی شما قادر خواهید بود چندین پمرکزي کنترلرهاي فعال باشد . درون این پالیسی بر روي همه

 متفاوت ایجاد کنید ، مانند :

app-route, cflowd, control, data, vpn-membership policies 

control و، شما به یکی از پالیسی ها محدود شده اید Site-listیک  وجود توجه داشته باشید که با میتوانید یک 
policyمتفاوت در هر جهتی (ورودي یا خروجی) داشته باشید. وقتی ک site ID را ایجاد و اعمال ه شما لیست هاي

 overlap ي با لیست هاي متفاوت دیگر داشته باشید .میکنید نباید هیچ 

 

 

 

 

 

 ترتیب عملیات ها :

 :به شکل زیر خواهد بود vEdgeروي یک روتر بر  Transport VPNبه سمت  Service VPNیک بسته از عبور 
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1. Local policy/configuration - QoS classification, policer, marking 

2. Centralized application-aware routing policy 

3. Centralized data policy - QoS classification, policer, marking, path selection 

4. Routing/forwarding 

5. Scheduling / queueing 

6. Local policy shaping / ACL - shaping, re-marking, policer 

 

 
 ) تا لینک Service Interface WAN(از  vEdgeعبور بسته ها از روتر 

 

 

 

 

 

 

 

DPI
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Application-aware routing از  پالیسی هااین نامه ها با مطابقت بربرايDPI DPI) مخفف عبارت استفاده میکند
Deep Packet Inspection( است  

ترافیک  و میتوانیدترافیک اپلیکیشن ها را طبقه بندي کنید ،  میتوانیدvEdgeتر روي یک روبر DPI با استفاده از
ي تنظیم شود که routingکه  میشود. براي حفظ تقارن ترافیک ، پیشنهاد  بخوانیددو جهت هر هاي شبکه را از 

 دارند منتقل شود .vEdgeسایر سایت هاي که روتر به vEdgeترافیک یک روتر 

 منتقل شود lanبه wanو wanبه ترافیک از هر دو جهت روتر lan ینان از این تقارن باید پس براي اطمب

 : که به تشریح آنها میپردازیم در اینجا راه هاي متفاوتی براي این انجام این کار است

 VRRPاز میتوانید ، این است که براي اولویت دهی نسبت به سایر روترها دیگر VRRP نکته مهم در مورد•

Priority  vEdge  استفاده کنیددر یک روتر. 
 Routeیک با یا  واستفاده کنید  COST Metricاز ، بر روي اینترفیس سوئیچ همسایه OSPF در مورد•

policy  وتر روي ر ربيvEdge يرهایمس کیمترکه Redistributeاز  شدهOMP بهOSPFیم رییرا تغ 
 . استفاده کنید دهد

MED  Redistributeیا  AS pathو  route policyیک ، از BGP در مورد• به شده از OMP روي روت هاي
BGP. استفاده کنید

 
IPSecو یا از تانل  OMP attribute، میتوانید از overlayبر روي شبکه  wan-to-lanبراي ورود ترافیک از جهت 

 BGP یا استفاده کنید . وقتی کهOSPF OMP ح تبلیغ یا به اصطالدرونRedistribute ، از میتوانید میشودMED

  BGP  OMP originبه صورت اتوماتیک درون transelateو این فرآیند  استفاده کنیدOSPFبراي Costو براي

metric . انجام میشود که در تصمیم گیري به عنوان بهترین مسیر دخالت دارد 
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 :و در شکل زیر آن را میبینید اثر میگذارد lanبه wan در جهت  کیترافکه بر روي متداول  ياز روشها یبرخ

•  BGP از یک براي ،route-policy وMED(metric) BGP روي روت هاي ورودي از همسایه هاي LAN سمت
استفاده شده است .

•  OSPF از براي ،cost روترهاي  رويvEdgeاستفاده شده است
 ها استفاده شده است vEdge بینIPSecتانل در اینجا براي ارتباط روترها با یکدیگر از •

 

 

 

 

 

 

 

Quality of Service (QoS) 
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QOSهاي لینک مدیریت کنترل ترافیک بر روي یک روش براي   WAN پهناي باند در  چرا که. است انتقال در
  LAN واند به فقط میتQOS.  کنیم  استفادهو ما باید از این پهناي باند بهینه تر  کمتر استمقایسه با شبکه

 subinterface ها اعمال شود .اینترفیس هاي فیزیکی و البته نه 

از Queue 1-7و LLQاز Queue 0است .  7تا  0دارد که از Queueعدد  vEdge ،8هر اینترفیس فیزیکی روتر 
WRR برايSchedulingاستفاده میکند. Queue 0   LLQ ه ترافیک استفاده میکند به این معنی کپیشتر گفته شد از

Queue Voiceحساس به تاخیر در این   . ازقرار دارند که قبل از سایر بسته هاي دیگر ارسال میشوند مانند ترافیک
 .  استفاده میشودQueueبراي این  congestion avoidanceفقط براي الگوریتم  tail-dropمکانیزیم 

استفاده Queue 0مارك شده اند)  از DSCP 48و با (هر دBFD trafficو control trafficبه صورت پیش فرض ، 
 . استفاده میکنیمQueue 2هم از  کاربرانترافیک هاي براي  میکنند و 

QOSبراي vEdge روتر فیزیکی  

 

 

 

 



Telegram Channel : @IRFaraExam     دس محمد سیدي     ننویسنده و مترجم : مه

39 

Q  تنظیم کنید :vEdgeي روتر را بر روOSدر اینجا مراحلی وجود دارد که شما میتوانید 

1. Q براي  Queue 0.  7صف وجود دارد . از صفر تا  8نجا صف هاي خروجی . در ایبه OSاعمال کردن کالس هاي 
control traffic   وLLQ رزرو شده است .اگر ترافیک ها بهQueue 0 LLQ این  که دنتنظیم شووارد شوند باید براي

 . قابل تنظیم است  Local policyاز طریق 

 شما میتوانید متدهاي . 2

• (LLQ or WRR) 
• bandwidth percentage 
• buffer percentage 
• drop algorithm (Random Early Detection [RED] یا tail drop) 

Local   قیاز طراین که انتقالی انجام دهند تنظیم کنید .را براي کالس هاي که میخواهند   .میشود يکربندیپپالیسی

پالیسی  قیاز طراین گروه میشوند . ها QOS Schedulerایجاد کنید  جاي که همه QOS mapیک میتوانید .3
Local است يکربندیپقابل . 

براي فعال کردن common-qos-service-sideدرون ابر) از دستور vEdge(و روترهاي  vEdge 5000.براي روترهاي 4
QOS Scheduling  وShaping براي تانل اینترفیس هايtransport-side . پالیسی قیاز طراین استفاده کنید Local

 . است يکربندیپقابل 

DSCP   )که اختیاري هست(پالیسی  re-witeیک میتوانید . 5 را در هدر تانل عوض را ایجاد کنید .این پالیسی مقدار
 DSCP ممکن است سرویس پروایدر آن را در  ون کنید یتعیمیکند و به شما اجازه میدهد مقدار کمتري را براي

Provider cloud. پشتیبانی کند 

6. access کنید و به کالس هاي که میخواهند دیتا ها هاي تعریف کنید و آن را به ترافیک list matchشما باید 
  assign کنید که این میتواند هم در پالیسی مرکزي بر حسب یک پالیسی ترافیکی داده تنظیم شود را انتقال دهند

 و یا هم به صورت محلی پیکربندي شود .

Service-sideبه طور معمول به یک لیست ورودي بر روي اینترفیس  به اینترفیس .  access list.اعمال کردن 7

یک جهت مشخص وقتی که یک پالیسی اعمال  دراعمال میشود. این پالیسی میتواند از طریق پالیسی مرکزي و 
 Service ک استفاده میشود )  یا میتواند توسط یشده ایجاد شود (به طور معمول از گزینهaccess list مشخص در

 ایجاد شود . VPN Ethernetپالیسی محلی در الگوهاي 
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این میتواند روي یک  که براي یک اینترفیس خروجی . re-write policy،  )اختیاري(QOS mapاعمال کردن  .8
 VPN اینترفیسVPN  تنظیم شود. 0اترنت از اینترفیس هاي مورد نظر در 

برنامه ریزي پیاده سازي 

خیلی مهم است و باید با دقت انجام شود چون بخش پیاده سازي آن را در بر میگیرد  SD-WANاین طراحی براي 
 . اما تنظیم ، نگهداري آن ساده است . 

 : از مالحظات ذکر شده است یبرخ ریدر ز

• Port numbering 
• System IP 
• Site ID 

Port-numbering

که میتواند به  که در سراسر شبکه سازگار باشد دیورت داشته باشپ يطرح شماره گذار کیشود که  یم هیتوص
که براي اولین بار آن را روشن vEdgeتنظیم و عیب یابی آسان کمک کند . از طرفی تنظیمات پیش فرض روتر 

VPN  قرار دارد و همینطور روترهاي  0میکنید شامل پورت هاي است که درvEdge میتوانند به صورت اتوماتیک
ارتباط کنند و میتوانند با سرور Resolve ZTPرا سرور بگیرند و میتوانند DNS مات شبکه خود را از DHCP تنظی

  ZTP سرور در DNSو ن شود این پورت براي DHCP استفاده کنید اول باید مطمئبرقرار کنند . بنابراین اگر شما از
 شبکه در دسترس باشد .

System IP 

System IPي که در شبکه وجI  آدرس دستگاهی مستقل از هر نوع . منحصر به فرد استPv4ود دارد ، یک 
یا توسط شبکه احتیاج ندارد شدن advertise به است ، پس بنابراینRouter ID. و بیشتر شبیه به ی اینترفیس
underly  system IP service VPNIدر دانسته شود . بهترین شرایط ، ادورتایز کردن آدرس براي Pو استفاده از یک 
SNMP ، ی که بهبا اطالعات  شبکه يدادهایارتباط آن را با روکه و الگ ها است vManageآسانتر  کندارسال می
system میشود توسط کنترلر ها احراز هویت  در نظر گرفته میشودبراي یک روتر IP vEdge.الزم است اگر  یک 

 overlay آورده شود .و بعد به درون شبکه 

 باشند صیقابل تشخ یها به راحت تیشود تا سا یم هیشما توص ستمیس IP يآدرسها يبرا یمنطق طرحیک 
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Site ID 

SD-WAN 1شبکه  هايبراي سایتsite IDیک   دیشناسه با نیا. 4294967295تا   منحصر به فرد است . یک مقدار از
 کیمرکز داده ،  کی تواند یم تیسا کی.  باشد کسانیهستند  تیکه در همان ساvEdge يهمه دستگاه ها يبرا

توسط vEdgeروتر  نکهیا يبرا يکربندیبه منظور پ تیشناسه سا کی.  موارد مشابه باشد ایدانشگاه  کیشعبه ، 
overlay  دییکنترلرها تأ بین روترهاي  IPSec. به صورت پیش فرض ، تانل هاي  الزم است شود شود و وارد شبکه

vEdge میشود .در همان سایت اجرا ن 

. آسان تر شود ياستگذاریشود س یکار باعث م نیا رایبا دقت انتخاب شود ، ز دیبا تیسا ییطرح شناسا کی
 . دیاعمال کن )299-200،  (مانند 100 تیسا ياز شناسه ها یعیوس فیط ای ستیل کی يرا براپالیسی 

site  یطرح . دهد یاز آن را ارائه م ينمونه ا ریجدول زوجود دارد  IDهمچنین راه هاي متفاوتی براي ایجاد یک 
 کند. یرقم استفاده م 9که از 

 
بر اساس مرکز داده  کی دیکه ممکن است بخواه يدر موارد ایبر اساس جغراف يگروه بنداز شماره سایت براي 

 تفاده میکنند ایجاد کنید اس کشورها و مناطق ریاتصال به مراکز سا ای نترنتیمتمرکز به ا یدسترس يرا برا ،منطقه 

وقتی که .شوند جادیتر ا آسان يگذار استیس جادیاعمال شده جهت ا پالیسیمطابق با انواع  دیها با تیانواع سا
که  ردیقرار بگ پالیسی با که در محدوده منطبق دیکن جادیا تیشناسه سا کیفقط یک سایت جدید ایجاد شد . 

 ممکن است شعب يگروه بندي از نمونه ها یبرخمال شودآن اع يبرا استیس نیشود ا یطور خودکار باعث م به
 :زیر باشد ، شامل  با توجه به نوع

کنند یاستفاده م گرید يمرکز سیسرو کی ایمستقر در مرکز  روالیفا کیکه از  یشعبات •
کنند یاستفاده م نترنتیبه ا میمستق یکه از دسترس یشعبات •
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هر کدام  ياز آنجا که ممکن است برا ، باند باالتر يناپهبا  يها تیسا در مقابل تر نییپاپهناي باند  •
 صرفه جوییبراي ، سایت هاي با پهناي باند پایین تر نوع توپولوژیشان  دیرا بخواه یمختلف يها يتوپولوژ

Hub-and-spoke fباید پهناي باند   ullباشد اما براي سایت هاي با پهناي باند باال نوع توپولوژي به صورت 

mesh  بود .خواهد
• SLA  نیازمند لینک  کهمتفاوتTransport MPLS است مانند : استفاده ازvoice و براي کنترل ترافیک ، 

video  و ممکن است این وسط سایت هاي براي  کند یم یرا ط نترنتیمدار ا گرید زیچ همه که یدر حال
 voice انتقال ترافیک MPLS استفاده کند از لینک
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 SD-WANال کاربردي از بخش عملی یک مث

یک مثال ساده میزنیم براي اینکه درك مطالب براي شما بهتر جا بیفتد در اینجا ما  

 
داشته  SD-WANنیاز دارید که یک ساختار براي اینکه شبکه تان به صورت تمام وقت به شما سرویس دهی کند 

 ) باشد.Azure ایAWSابر ( زبانیمو  on-promiseیا  ،  یتواند به صورت دست یکه م.باشید 

دستگاه ها را انجام  هیاول يکربندیو پمیسازیم را  توانمندي شگاهی، آزما میکن یم دانلودرا  ها image کار در ابتداي
 .میده یم

 Cisco SD-WANین کتاب مختصري از پیاده سازي را شرح میدهیم و مطالب کاملتر در کتاب ایادتان باشد ما در 
Implement خواهد بود . 

 . است Cisco یرسم تیاز سا ازیمورد ن هايو نصب image  دانلود،  پیاده سازي يقدم برا نیاول

SD-WAN 19,1,0از نرم افزار  آموزش نیا يبرا  :کنیم  یاستفاده م ریز يبا نام ها  نسخه

• vManage: viptela-vmanage-19.1.0-genericx86-64.qcow2 
• vBond and vEdge: viptela-edge-19.1.0-genericx86-64.qcow2 
• vSmart: viptela-smart-19.1.0-genericx86-64.qcow2 
• cEdge: csr1000v-ucmk9.16.11.1a-serial.qcow2 

 

qcow  استفاده میکنیم . EVE-ENGکردن در  Importبراي  2ما از 
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 مشاهده کنید .را vManage , vBond , vSmartنحوه قرار گیري اگر به شکل زیر دقت کنید میتوانید 

 
 simulator شما براي پیاده سازي این سناریو میتوانید از انواعEVE استفاده کنید GNS3و یا حتی ng-هاي مانند 

EVE ng G-اما پیشنهاد میشود از  بر روي منابع شما بار اضافه خواهد گذاشت و  NS3استفاده کنید به دلیل اینکه 
مانعی GNS3برخوردار است اما در هر صورت براي استفاده از  تري نسبت به EVEنسبتا از انعطاف پذیري پایین 

EVE حتما در مورد نحوه اضافه کردن آن به داخل این شبیه ساز راهنمایی هایی ng-وجود ندارد . شما در سایت 
cEdge باید به آن توجه  روتر ها هم آموزش هاي در وب یافت میشود  نکته اي که را خواهید یافت و البته در مورد

یعنی تمام ارتباطات استفاده شده است. vManageبراي دسترسی به پنل گرافیکی CAاز  توپولوژي فوقکنید در 
 امنیت بوده است . SD-WANبه صورت امن خواهد بود چون اساس و پایه به وجود آمدن 

یر توزیع هاي لینوکس به جاي داکر استفاده میکنند از سا  EVE-Communityنکته مهم : کاربرانی که از نسخه
 باید استفاده کنند .

 vManage  :تنظیمات اولیه 

ساده انجام بدهیم براي اینکار باید موارد  اتتنظیمسري ما باید یک  EVE-NGدر vManageبعد از روشن کردن 
 زیر را که نیاز است انجام دهیم :

موارد یکی براي مختلف ها در دو دسته بندي امنیتی ، جدا کردن اینترفیس ها و Zone VPNایجاد یک  •
 Control در مربوط بهVPN 0  دیگري براي وVPN  512موارد مدیریتی در
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موارد زیر :تنظیمات ارتباط نودها از طریق  •

System IP, Site ID, Org-Name, vBond IP, Enterprise CA certificate. 

 د :زیر استفاده کنی تنظیماتپیشنهاد میکنم از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با مقدار استفاده  دیبا قاًیباشد و دق یکسان نودهاهمه  يبرا دیبا  organization nameکه  دیتوجه داشته باش
 مطابقت داشته باشد. الیسنسشده در 

system 

 host-name vManage 

 system-ip <vManage system IP> 

 site-id   100 

 admin-tech-on-failure 

 organization-name "pocvlab sdwan"  

 clock timezone Europe/Bucharest 

 vbond <VPN0 VBOND IP> 

! 

vpn 0 

 interface eth1 

  ip address <VPN0 IP address/netmask> 

  no shutdown 

 ip route 0.0.0.0/0 <VPN0 gateway address> 

! 

vpn 512  

 interface eth0 

  ip address <VPN512 IP address/netmask> 

  no shutdown 

 ip route 0.0.0.0/0 <VPN512 gateway address> 

! 

ntp 

 server 0.pool.ntp.org 

  version 4 

 exit 
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. به صورت متصل شوید vManageخب شما باید مرورگر خود را بر روي نود داکر باز کنید و به اینترفیس مدیریتی 
این موضوع را  است . شما باید در مسیر administrator > Setting ن یوزر و پسورد admin/adminالگیپیش فرض 

 ست شده است یا نه . organization nameچک کنید که آیا به درستی 

vBondIویرایش تنظیمات   .IP Addressدر فیلد مربوط به آدرس P10.10.0.3و زدن 

vEdge نود هاي يبراbootstrap يکربندیپ ندی، فرآ دینکن يکربندیپ ستمیس ماتیرا تحت تنظvBondاگر آدرس 

 نخواهد بود. زیآم تیموفق

 vBond تنظیمات اولیه: 

 را دارد: زیر طیشرا vBond يکربندیپ

باشد . پشت NAT نباید  •
•  Zone ایجاد یک VPN ربوط به موارد ممختلف ها در دو دسته بندي امنیتی ، جدا کردن اینترفیس ها و

Control درVPN 0 VPN  512و موارد مدیریتی در

ارتباط نودها از طریق موارد زیر : •

System IP, Site ID, Org-Name, vBond IP, Enterprise CA certificate. 

 ها برقرارنود  نیبthrust chainکه  یتا زمانذکر شده است. در حال حاضر ،  ریدر ز نود نیا يبرا يشنهادیپ يالگو
 : است رفعالیغ ها نلاتاینترفیس  شود

 

 

 

 

 

 

 

 

system 

 host-name vBond 

 system-ip <vBond system IP> 

 site-id 100 

 organization-name "pocvlab sdwan" 

 clock timezone Europe/Bucharest 

 vbond <vBond VPN0 IP address> local vbond-only 

! 
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:  vSmart يبرا هیاول ماتیتنظ

 طبق الگوي زیر پیروي کنید 

  

 

 

 

 

 

 

 

vpn 0  interface ge0/0 

 ip address <VPN0 IP address/netmask> 

 no tunnel-interface 

 ipv6 dhcp-client 

 no shutdown 

 ip route 0.0.0.0/0 <VPN0 gateway address> ! 

vpn 512 

 interface eth0 

  ip address <VPN512 IP address/netmask> 

  no shutdown 

 ip route 0.0.0.0/0 <VPN512 gateway address> ! 

ntp 

 server 0.pool.ntp.org 

 version 4 

exit 

system 

 host-name              vSmart 

 system-ip              <vSmart system IP> 

 site-id                100 

 admin-tech-on-failure 

 organization-name     "pocvlab sdwan"  

 clock timezone Europe/Bucharest 

 vbond <VPN0 VBOND IP> 

! 
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 تیموفق پینگ دی. بادیکن چک نگیرا با استفاده از پ 10.10.0.1و 10.10.0.254 , 10.10.0.3 , 10.10.0.2 اتصال به
 .باشد زیآم

تنظیمات خود را بري روي  Show control local-propertiesبا استفاده از دستور :  بیشتر ،  انجام کاراز  قبل
vManage , vBond وvSmartکه حتما  و همچنین مطمئن شوید چک کنیدorganization name  به درستی تنظیم

 .به درستی تنظیم شده اند site-id value, system-ip uniquely configured, vBond IP addressشده باشد و 

 

vpn 0 

 interface eth1 

 ip address <VPN0 IP address/netmask> 

 no tunnel-interface 

 no shutdown 

 ip route 0.0.0.0/0 <VPN0 gateway address> 

! 

vpn 512  

 interface eth0 

  ip address <VPN512 IP address/netmask> 

  no shutdown 

 ip route 0.0.0.0/0 <VPN512 gateway address> 

! 

ntp 

 server 0.pool.ntp.org 

  version 4 

 exit 

! 
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  Root CA Certificateتنظیم یک 

 :میکن یاستفاده مDocker نوددر  ری، از دستورات زCA root نامهیگواه دیتول يبرا

 

 

 :میکن یکپدر هر سه vDevices را با استفاده از CA scp یگواه دیاکنون اجازه ده

 

 

 

SSH بهرا vManageو  زدهRoot-CAدیوارد کن دیجد: 

 

 

 

 

. کپی شده است یا خیر . زیآم تیموفق CAکه  دیکن ی، بررسshow certificate root-ca-cert دستوربا استفاده از 
 .دیتکرار کنvSmartو vBond يروند را در کنترلرها نیا

 بر روي نود داکر مرورگر خود را باز کنید و به آدرس

https://172.16.1.2/dataservice/system/device/sync/rootcertchain to resync vManage DB 

بروید . 

 .را برگرداند {”syncRootCertChain”:”done} باید عبارترا وارد کنید و فرمت admin/admin  jsonکاربر 

Configuration  به م )//:172.16.1.2https( به آدرس  vManageاز صفحه مدیریتی  > Devices بروید و بخش سیر
را وارد کنید نام کاربري و رمز  vBond VPN0 IP addressکنترلرها را که در سمت چپ قرار دارد انتخاب کنید و 

 .را وارد کنید  admin/adminعبود 

openssl genrsa -out CA.key 2048 

openssl req -new -x509 -days 100 -key CA.key -out CA.crt 

scp CA.crt admin@172.16.1.2: 

scp CA.crt admin@172.16.1.3: 

scp CA.crt admin@172.16.1.4: 

vManage# request root-cert-chain install /home/admin/CA.crt  

Uploading root-ca-cert-chain via VPN 0 

Copying ... /home/admin/CA.crt via VPN 0 

Updating the root certificate chain.. 

Successfully installed the root certificate chain 

https://172.16.1.2/
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Generate CSR و چک باکس گزینه  add کلیک کنید و اینکار را براي را برداید و بعد بر رويvSmart هم انجام
 دهید .

administration > Settings يبرا ریمقادچک کنید  در بخش Organaization name  و آدرسvBond ipریبا مقاد دیبا 
 .داشته باشد مطابقت  ابتدایی ماتیمورد استفاده در بخش تنظ

  Configuration > Certificate کنید . در قسمت راست هر کنترلرها را از سمت چپ انتخاب در پنل و در قسمت
را بزنید . و براي هر نود این محتوا را  Generate CSRدستگاه یک سه نقطه دارد روي آن کلیک کنید و گزینه 

 root دایرکتوري و با فرمت هاي کپی و جایگزین کنید  ، فایل را در قسمتvManage.csr, vSmart.csr , 

vBond.csr ذخیره کنید. 

CSR از را با استفادهopensslدیامضا کن: 

 

 

 

 

 

 Configuration > Certificates > Controllers را انتخاب کنید و سپس بر روي نصب vManageالین  در قسمت
Certificate کلیک کنید وvManage.csr را نصب کنید . و این عمل را برايvBond وvSmart. انجام دهید 

کردن import Certificationاگر نگاه کنید میبینید که Configuration > Device > Controllersبر روي پنل از قسمت 
 installed مشخص شده است .ها موفقیت آمیز بوده و با 

 

openssl x509 -req -in vManage.csr -CA CA.crt -CAkey CA.key \ 

        -CAcreateserial -out vManage.crt -days 2000 -sha256 

openssl x509 -req -in vBond.csr -CA CA.crt -CAkey CA.key \ 

        -CAcreateserial -out vBond.crt -days 2000 -sha256 

openssl x509 -req -in vSmart.csr -CA CA.crt -CAkey CA.key \ 

        -CAcreateserial -out vSmart.crt -days 2000 -sha256 
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 home باید تانل را به  ، هیچ ارتباطی بین نود ها نمیبینید .  یک مرحله بیشتر الزم است ، شمابر روي داشبورد و
 کنید .براي هر کنترلر تنظیم  VPN 0هر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد:up دیاتصاالت باState،  دیکن یرا بررس گریو دو کنترلر دvBond نیاتصال ب

 

!vManage and vSmart 

vpn 0 

 interface eth1 

  tunnel-interface 

commit and-quit 

! 

!vBond 

vpn 0 

 interface ge0/0 

  tunnel-interface 

   encapsulation ipsec 

commit and-quit 
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 اضافه کردن الیسنس 

 
 .  میکن یم متصلو سپس آنها را به کنترلرها  میکن یو نصب م جادیاEdge يدستگاه ها يالزم را برا الیسنس هاي

کاربري حساب  کیما به  لیدل نی. به همبیاویم بدست  سکویس تیالزم را از سا يالیسنس ها دیدر ابتدا با
 .است   يحساب مجاز کیدر نگاهی دیگر که  )Smart Account( میدار ازیهوشمند ن

حساب هوشمند را انتخاب  کی تیریمد ، تیری، از قسمت مد دیبرو https://software.cisco.com/ آدرس وبسایت به 
 :دیکن

 

https://software.cisco.com/
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 دیرا انتخاب کن يمجاز يسپس ، حساب ها

 
Account Virtua  .دیکن رهیو ذخ دیپر کن دیجد lفرم را با نام 
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و از قسمت Network Plug and  دینرم افزار برگرد یاست. به صفحه اصلvBond پروفایلاضافه کردن  يمرحله بعد
Play  ، وPlug and Play Connectدیرا انتخاب کن. 

 
 .دیشده قبل را انتخاب کن جادیا يباال ، حساب مجازDrop-downاز 

 
 .دیرا انتخاب کن Add Profileرا انتخاب کرده و دکمه  Controller Profile نهیسپس گز
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 انتخاب شود. دیباvBondنوع کنترلر ،  يبرا

 
مطابقت با  يرا براOU( دیتوجه کن Organaization nameرا پر کرده و به  ازیمورد ن يدر صفحه بعد ، قسمت ها

 Primary) وو منحصر به فرد باشدسازگار Viptelaدر دامنه  دیکند و با یم لیتکم نامهیصدور گواه ندیفرآ

Controller) ينام / آدرس برا نیا vBondدی) را مشخص کن شود یاستفاده م submit دیکن. ، سپس 

 
را  ها Plug and Play Connect ،Device linkاز صفحه cEdge)یا (Virtual edge  vEdgeيهاافزودن دستگاه  يابر

 .دیانتخاب کن
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Add Software Devices دیرا انتخاب کن سپس دکمه 

 
 .دیشو VEDGE-CLOUD-DNAوارد  ، در قسمت Identify DeviceBase PID، در پنجره vEdge کیافزودن  يبرا
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 است. ISRv ,  ISRV يو برا cEdge  ،Base PID CSR1KV يبرا

 
 .دیرا انجام ده تاییدو  submitو  ی، سپس بررس دیکن کیکل Next يپس از اتمام افزودن دستگاه ها ، بر رو
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 رندیگ یانتشار قرار م برايو بعد در حالت انتظار  قهیچند دق ياکنون دستگاه ها افزوده شده اند ، برا

 
 انتخاب و سپس linkمقابل نام Profile  چک باکسو  میبرو Controller Profileبه  میتوان ی، م تیوضع هیپس از ته

Provisioning Fileشود. دانلودتا  دیرا انتخاب کن 

 
کرده و را انتخاب  دتریجد یا و Controller Versions 18.3 گزینه ، Download Provisioning File يدر کادر گفتگو

 .دیکن دانلودرا  فایل
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  دیمنتقل کنdocker نودشده را به فایل دانلود 

را vEdge ستیآپلود ل و ، سکویس تیشده از وب سا هیته فایلآپلود  يو برا دیبرو Configuration > Deviceبه 
 شوند. یم اضافه ستمیبه س تیبا موفقیا دستگاه استفاده نشده  الیسنس نی. در صفحه چنددیانتخاب کن
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vEdgeپیکربندي روتر  

 است: ریز ياستفاده از الگوvEdge يکربندیقدم در پ نیاول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تست و تایید نگیرا با استفاده از پ vSmart (10.10.0.4)و  vBond (10.10.0.3) ،vManage (10.10.0.2)اتصال با 
 .دیکن

  CA vEdge  را در یک نود داکحاال باید محتواي روتر کپی و انتقال دهید . ترمینال را بر ر در یک فایل به روي یک
 را وارد کنید و در نهایت محتویات را کپی کنید .cat CA.crtروي داکر باز کنید  و دستور 

 vim شگریرایدر و یخال لیفا کیتا  دیکن پیرا تا vim CA.crt،  دیبروlinuxبه vshellبا استفاده از دستور vEdgeدر 
و  فایل نوشتن  ي. برادیرا فشار ده i دی، کل یشده قبل یکپ يشروع درج متن و چسباندن محتوا يباز شود. برا

system 

 host-name vEdge  system-ip <vEdge 

system IP>  site-id 1 

 organization-name "pocvlab sdwan"  clock 

timezone Europe/Bucharest  vbond <VPN0 

VBOND IP> 

! 

vpn 0 

 interface ge0/0 

 ip address <VPN0 IP address/netmask> 

 ipv6 dhcp-client 

 tunnel-interface 

  encapsulation ipsec 

 no shutdown 

 ! 

 ip route 0.0.0.0/0 <VPN0 gateway address> 
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 root CA میتوان ی. اکنون مدیکن پی، خروج را تاvEdge CLIبه  ازگشتب ي. برادیاستفاده کن >Esc> wqاز  خروج

certificate میوارد کن: 

 

 

 

 

سه نقطه در سمت راست  ي، رو دیرا انتخاب کنvEdgeو  دیبروConfiguration > Device، به vManageدر رابط 
 دی. از پنجره جددیرا بزنOKو  دیریفرض ها را بپذ شی. پدیرا انتخاب کنGenerate bootstrap نهیو گز دیکن کیکل

 UUID و باز ما به کدOTPکنسول  ه. بمیدار اجیاحتvEdgeو  دیبروUUID وOTPدیوارد کن ریرا در دستور ز: 

 

 

 

استفاده vEdge CLIدر  نامهیگواه تینشان دادن وضع يبرا show control local-propertiesدستور از  دیتوان یشما م
 .شده باشد نصب  دیبا اکنون ، دیکن

 

vEdge# request root-cert-chain install /home/admin/CA.crt  

Uploading root-ca-cert-chain via VPN 0 

Copying ... /home/admin/CA.crt via VPN 0 

Updating the root certificate chain.. 

Successfully installed the root certificate chain 

request vedge-cloud activate chassis <UUID> token <OTP> 

example bellow: 

request vedge-cloud activate chassis-number ebad1856-1b4a-c89c-d120-25ed7d6945b5 token 
58b4fb93b34a13dbfdb8a0c2f29d4fad 
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cEdge

cEdge  وتا  میکن یکپDocker نودرا از  root certificate دیاز آنجا که ما با شود ، در ابتدا فقط با ارد بوت فلش
I ستمیس یاصل يهایژگی، تنها و ریز ياستفاده از الگو  :میکن یم يکربندیرا پGe0/0 اینترفیس Pو آدرس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

config-transaction 

! 

hostname cEdge 

! 

system 

 system-ip <cEdge system IP>  

 site-id 2 

 admin-tech-on-failure 

 organization-name "pocvlab sdwan" 

 vbond <VPN0 VBOND IP> 

! 

interface GigabitEthernet1 

 no shutdown 

 ip address <VPN0 IP address/netmask> 

! 

commit 

end 
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 یاتیعمل طیر مح(د دیکن يرا مجدداً راه انداز sshd سیو سرو دیرا بدهبه شل  ssh ورود با، اجازه  Docker نود روي
اده ، با استف cEdge bootflashبه Dockerاز CA root certificate فایلکردن  یکپ يشود). مرحله بعد ینم هیتوص

 :ياز دستور بعد

 

 

 

 

 

 :میکن اقدام به نصب certificate میتوان ی، م فایلکردن  یپس از کپ

 

 

 

 

 :میبرسان انیبه پا cEdge يرا برا يکربندیو پ مراحل کار را انجام دهیم میتوان یاکنون م

 

 

 

 

 

 

 

 

cEdge#copy scp://root@10.10.0.1 bootflash:                  

Address or name of remote host [10.10.0.1]?  

Source username [root]?  

Source filename [root/CA.crt]? /root/CA.crt 

Destination filename [CA.crt]?  

Password: end 

cEdge#request platform software sdwan root-cert-chain install bootflash:CA.crt 

Uploading root-ca-cert-chain via VPN 0 

Copying ... /bootflash/CA.crt via VPN 0 

Updating the root certificate chain.. 

Successfully installed the root certificate chain 

config-transaction 

! 

interface Tunnel0 

 no shutdown 

 ip unnumbered GigabitEthernet1 

 tunnel source GigabitEthernet1 

 tunnel mode sdwan 

exit 

sdwan 

 interface GigabitEthernet1 
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  chassis cEdge   ماتیاز تنظOTPو با استفاده از شماره از وب  نی. ادیفعال کن یرا بصورت دستبوت استرپ ،
vManage ،Configuration > Devices خط  میتواند در دسترس شما باشد و در قسمت ،CSR1000v  استفاده نشده

 .دیرا انتخاب کن

 

 

 

 

 دیتوان یانجام شود ، مو نصب certificate شود up دیباTunnel0 اینترفیس،  شتریب ای قهیدق کیبعد از گذشت 
 .بررسی کنید دستور show sdwan control connectionsبا cEdge CLIرا در  یاتصاالت کنترل تیوضع

 

 

 

 

 

 

tunnel-interface 

   encapsulation ipsec 

   color default 

  exit 

 exit 

! 

commit 

end 

request platform software sdwan vedge_cloud activate chassis-number <UUID> token <OTP> 

example bellow: 

request platform software sdwan vedge_cloud activate chassis-number CSR-6170246D-E8C4-1D4A-
A972-5EF144184AB9 token c448da2783609afcc3e9a7a7a17f1dfd 
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vManage Configuration> Deviceاز پنل مدیریتی  wan میتوا و در قسمت را  نیم وضعیت روترهاي لبه شبکه
 ببینیم 

 
 :را دید  متصل نود هايهمه میتوان وضعیت  یداشبورد اصل پنلو در 
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پایانیسخن   

رو به شما هدیه  اون ییافزا انشدبراي  ي و وقت صرف شده و تصمیم گرفتمژرننوشتن این کتاب ماه ها ابراي 
شدده وو به دانش شما افز کتاب من براي شما مفید بوداگر  ، بدم  

یدران انجام بداي دیگبر و موثر یک کار مفیدبه پاس قدردانی ا شما هم فلط  

س محمد سیديمهندشما ارادتمند   

 

 کتاب بعدي من

Cisco SDWAN Implement 


