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Призначення та реалізація віртуального каналу L2 

Під час передачі даних, протокол Ethernet підтримує з’єднання на канальному рівні Layer 2 

(L2) моделі взаємодії відкритих систем OSI. Цей рівень відповідає за доставку адресату кадрів 

(фреймів) та їх цілісність, а взаємодія відправника та отримувача даних відбувається завдяки їх 

MAC-адресам. На рівні L2 відбувається тільки комутація, оскільки адресація даного рівня 

працює виключно в межах одного мережевого сегменту — без маршрутизації. 

Технології емуляції фізичного L2 каналу з використанням тунелів на базі SSL (тобто, «L2 VPN 

over Internet») призначені для «розтягування» Ethernet-сегменту між «сірими» мережами 

клієнта, розміщеними у хмарі провайдера та на віддаленому майданчику. Такі рішення 

використовуються для створення мережної зв’язності віртуальних машин у разі створення 

віддалених резервних майданчиків (наприклад, сервіс DRaaS) за допомогою реплікації. Це 

надає можливість використання віддалених віртуальних машин-реплік одразу після їх 

запуску — без змін у налаштуваннях їх IP-адресації, оскільки VM залишаються в своїх 

підмережах із приватними (так званими «сірими») адресами. 

Також, можливе масштабування рішення L2 VPN в Організаціях Клієнта, що містять декілька 

мереж одночасно (створенням потрібної кількості віртуальних L2 каналів).  

Використання «NSX Edge Gateway Standard (Compact)» для створення каналу можливе, якщо: 

▪ Клієнту потрібно зв’язати дві інфраструктури в публічній хмарі провайдера; 

▪ у власній віртуальній інфраструктурі клієнта використовується програмне рішення 

VMware NSX. 

Інакше, для створення каналу «L2 VPN over Internet» потрібно розгорнути VM із «NSX 

Standalone Edge» у віртуальному середовищі під керуванням Клієнта. 

Приклад подібної топології мережі з L2 каналом на базі SSL наведено нижче, де: 

▪ x.x.x.x, y.y.y.y — публічні IP-адреси на роутерах у хмарі та на віддаленому майданчику; 

▪ a.a.a.a/24 — приватна IP-адресація мереж у хмарі та на віддаленому майданчику.  
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Налаштування нової/існуючої мережі на тип інтерфейсу «Subinterface» 

Виконайте процедуру авторизації у веб-інтерфейсі «vCloud Director», користуючись наданим 

вам логіном та паролем адміністратора Організації: 

У середовищі «vCloud Director» оберіть свою організацію («VDC»). Відкрийте вкладку 

«Datacentres» панелі керування, оберіть розділ меню «Edges». 

У наведеному нижче прикладі вважається, що роутер Edge Gateway вашої Організації вже 

створено та до нього підключено External мережу: 

Створіть нову мережу типу «Routed», у розділі меню «Connection» оберіть підключення до 

вашого «Edge Gateway», а у полі «Interface Type» встановіть значення «Subinterface» (або, 

виконайте аналогічне налаштування для існуючої мережі):  

https://gigacloud.ua/uploads/0/v%D1%81loud-director-v10.pdf
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Перейдіть до меню параметрів «Edge Gateway Configuration —> Gateway Interfaces». 
Збережіть (занотуйте) зовнішню IP-адресу в полі «IP Address» для подальшого використання, 

натисніть екранну позначку «Configure Services»:  

У віконній формі вкладки «VPN —> L2 VPN» оберіть потрібні значення: 

▪ перемикач «Enabled» — активуйте, щоб ввімкнути сервер; 

▪ L2VPN Mode — оберіть значення «Server».  

Заповніть поля форми вкладки «Server Global»: 

▪ Listener IP — публічна IP-адреса Edge Gateway в форматі «x.x.x.x», через цю збережену 

вами адресу (див. вище) сервер очікує підключення клієнтів; 

▪ Listener Port — порт TCP, на якому сервер очікує підключення, наприклад «443, 4443»; 

▪ Encryption Algorithm — алгоритм шифрування (бажано обрати «ECDHE-RSA-AES128-

GCM-SHA256» або «ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384» як найбільш стійкі до 

дешифрування). 

Перейдіть до вкладки «Server Sites» та натисніть екранну позначку «+», щоб додати 

конфігурацію L2VPN-кліента. 
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Заповніть поля екранної форми конфігурації «Add Peer Site» та оберіть потрібні значення з 

переліку: 

▪ Enabled — активуйте перемикач для конфігурування віддаленого сайту; 

▪ Name — найменування; 

▪ User — ім'я користувача для аутентифікації віддаленого сайту; 

▪ Password та Confirm Password — пароль; 

▪ SELECT SUB-INTERFACES для визначення мережі, що буде «розтягнуто» каналом L2 між 

двома майданчиками; 

▪ Egress Optimization Gateway Address — адреса шлюзу вашої мережі (для уникнення 

конфлікту IP-адрес, оскільки шлюзи мереж за Edge Gateway в хмарі та Standalone Edge 

мають однакові адреси). 

Мережа організації з типом інтерфейсу Subinterface (створено раніше) у такій конфігурації має 

назву vnic1-subinterface. 

Параметр vnicID визначається за порядком створення мережі з типом Subinterface на Edge. 

Значення ідентифікатора ID кожної наступної мережі з Subinterface буде більше на одиницю 

(знадобиться під час налаштування клиєнта NSX Edge Standalone). 

Параметр Tunnel ID співпадає з даним ID і використовується для відображення tunnel <> VLAN 

на боці клієнтського Edge. 

Збережіть виконані налаштування, натиснувши екранну кнопку «Save».  
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Налаштування NSX Edge Standalone на віддаленому майданчику 

Увага! Використовуйте систему віртуалізації VMware з Virtual Distributed Switch, 

оскільки стабільна робота NSX Edge Standalone з іншими типами віртуальних 

комутаторів не гарантована. 

VM з NSX Edge Standalone надається у форматі OVF. Перед розгортанням, пересвідчіться в 

наявності двох обов’язкових порт-груп на виртуальному комутаторі, до якого планується 

підключення NSX Edge Standalone: 

1. Uplink — забезпечує доступ до зовнішньої адреси NSX Edge в хмарі безпосередньо або 

через NAT; 

2. Trunk — пропускає мережі VLAN, які необхідно «розтягнути» з боку клієнта. Гостьові ВМ 

підключаються до додаткових порт-груп із VLAN в Access. 

Встановіть режими «Forged transmit» для Trunk-порту в налаштуваннях «Edit Settings —> 

Security»:  

https://docs.sbercloud.ru/vdc-vmware/ug/topics/glossary.html#term-OVF
https://docs.sbercloud.ru/vdc-vmware/ug/topics/glossary.html#term-NAT
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Натисніть екранну позначку «Deploy OVF template», щоб обрати кластер для VM: 

Оберіть «Local file» та вкажіть місце розміщення завантаженого шаблону VM із NSX Edge 

Standalone: 

У віртуальному домені клієнта встановіть NSX L2VPN Client QuadLarge, обравши файли, як 

наведено нижче:  

https://docs.sbercloud.ru/vdc-vmware/ug/_images/s__l2-ssl-deploy1-1.png
https://docs.sbercloud.ru/vdc-vmware/ug/_images/s__l2-ssl-deploy1.png
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Визначте назву VM:  

Оберіть обчислювальні ресурси для розміщення VM (рекомендовано 4 vCPU, 1 ГБ RAM, 10 ГБ 

HDD). 

Розділ «Review details» залиште без змін:  
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Оберіть сховище: 

Підключіть інтерфейси до порт-груп, заздалегідь підготованих вами: 

▪ «3000_» — пропускає мережі VLAN, що потрібно «розтягнути» (у наведеному прикладі 

«3000 VLAN»); 

▪ «3727_ext_client» — забезпечує вихід до Інтернету для зв'язку між NSX Edge Standalone 

та NSX Edge у хмарі; 

▪ «DPortGroup» — тупікова порт-группа, оскільки в конфігурації у прикладі використано 1 

NSX Edge без відмовостікості. 

Заповніть поля блоку Uplink Interface NSX Edge Standalone:  
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Визначте паролі доступу: 

Заповніть поля блоку L2VPN (параметри мають відповідати налаштуванням у хмарі). 

Заповніть поля блоків Sub Interface та High Availabity: 

▪ у полі «Sub interfaces VLAN (Tunnel ID)» встановіть значення «3000(1)», оскільки VLAN 

3000 в NSX Edge Standalone відповідає тунелю «1» (номер визначається за vnicID мережі 

Subinterface, що «розтягується» на сервері L2VPN із хмари); 

▪ у полі «Egress Optimized IP Addresses» визначте адресу шлюзу вашої мережі (для 

виключення конфликту IP-адрес, оскільки шлюзи мереж за Edge Gateway в хмарі та 

Standalone Edge мають однакові адреси).  



Побудова віртуального L2 каналу на базі SSL через мережу Інтернет 

Посібник користувача послугою версія 1.2 6_2021  12 

У полі «HA index» оберіть значення «0»: 

Налаштуйте конфігурацію порта у транковій порт-групі (3000_), до якого підключено ВМ у 

режимі «Sink Port»: 

▪ з'ясуйте значення ID порта (у наведеному прикладі 765); 

▪ за посиланням у форматі https://<vSphere-IP>/mob отримайте «dvsUuid» вашого 

комутатора Distributed Switch, використовуючи інтерфейс «Managed Object Browser» 

(MOB) для vCenter Server;   
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▪ перейдіть до розділу меню «content —> rootFolder —> childEntity —> networkFolder» і 

серед параметрів «childEntity» оберіть потрібний «Distributed Switch» (у наведеному 

прикладі dvs-12), збережіть значення поля «uuid» для подальшого використання; 

▪ за посиланням у форматі https://<vSphere-IP>/mob/?moid=DVSManager&vmodl=1 

оберіть «fetchOpaqueDataEx», у новому екранному вікні створіть запит на перевірку 

існування конфігурації порту. В якості параметрів «selectionSet» вкажіть збережений 

раніше uuid комутатора та номер порту: 

<selectionSet xsi:type="DVPortSelection"> 

    <dvsUuid>50 39 9d 55 be 92 39 fc 59 c5 2b 19 bd c2 66 51</dvsUuid>    

    <portKey>765</portKey> 

</selectionSet> 

Значення параметра «isRuntime» встановіть як «false» та виконайте запит «Invoke Method». 

Якщо результат надає значення для vim.dvs.OpaqueData.ConfigInfo, то дані для порту вже 

встановлено, тобто у запиті слід використовувати операцію редагування. 

Вкажіть значення: 
<opaqueDataSpec> <operation>edit</operation> <opaqueData> 

<key>com.vmware.etherswitch.port.extraEthFRP</key> <opaqueData 

xsi:type="vmodl.Binary">AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA=</opaqueData> </opaqueData> </opaqueDataSpec> 

Інакше, у запиті необхідно використовувати операцію додавання даних: 

▪ за посиланням у форматі https://<vSphere-IP>/mob/?moid=DVSManager&vmodl=1 

оберіть «updateOpaqueDataEx»; 

▪ у новому екранному вікні створіть запит на перевірку існування конфігурації порту. В 

якості параметрів «selectionSet» вкажіть збережений uuid комутатора та номер порту: 
<selectionSet xsi:type="DVPortSelection"> 

    <dvsUuid>50 39 9d 55 be 92 39 fc 59 c5 2b 19 bd c2 66 51</dvsUuid>    

    <portKey>765</portKey> 

</selectionSet> 

Вкажіть значення: 
<opaqueDataSpec> <operation>add</operation> <opaqueData> 

<key>com.vmware.etherswitch.port.extraEthFRP</key> <opaqueData 

xsi:type="vmodl.Binary">AAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAA=</opaqueData> </opaqueData> </opaqueDataSpec> 

Значення параметра «isRuntime» встановіть як «false» та виконайте запит «Invoke Method». 
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Перевірте працездатність тунелю: 

Підключіть ВМ з обох боків тунелю та перевірте мережеву зв'язність між ними. 


