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Coś o Mnie

Inżynier z 10 letnim doświadczeniem, stale 
zgłębiający tajniki gildii magów sieciowych oraz 
wirtualizacji. Na co dzień wykorzystuje swe 
umiejętności pracując jako freelancer. Oprócz tego 
prowadzi blog techniczny, gdzie chętnie dzieli się 
swą wiedzą i doświadczeniem, odznaczony mianem 
vEXPERT 2017 oraz Cisco Champion 2017. Prywatnie 
mąż i świeżo upieczony tatuś. 



Korzyści wdrożenia NSX
- zwiększamy bezpieczeństwo wykorzystując firewall dystrybucyjny wschód-zachód
- nie musimy mieć tak wydajnych firewall fizycznych
- polityki fw idą za maszyną wirtualną
- łatwiejsze tworzenie polityk FW wykorzystując (TAG, Hostname, mac adres, katalog, tag ) 
- możemy dzielić środowisko usługę, strefę bezpieczeństwa, klient 
- szybsze tworzenie sieci w środowisku Vmware 
- łatwiejsze budowanie aplikacji pomiędzy ośrodkami które wymagają L2 
- w najbliższej przyszłości pozwoli na integrację z AWS’em
- Wdrożenie load balencerów
- Dostęp do zasobów przez SSL VPN 
- Wraz z licencją na NSX dostajemy licencję na serwer syslog bez niego ciężko ogarnąć micro 

segmentację 



Licencje NSX i funkcje

Product Features Standard Advanced Enterprise Remote Branch Office

Distributed switching

Distributed routing

NSX edge firewall

NAT

SW L2 bridging to physical environment

Dynamic routing with ECMP (Active-active)

API-driven automation

Integration with vRealize and OpenStack

Automation of security policies with vRealize

NSX edge load balancing

Distributed firewalling

Integration with Active Directory

Server activity monitoring

Service insertion (3rd party integration)

Cross vCenter NSX

Multi-site NSX optimizations

VPN (IPSec and SSL)

Remote Gateway

Integration with HW VTEPs



Stan przed wdrożeniem

Co mamy
- 14 hostów ESXi
- Jedno vCenter
- Duże vlany świat wirtualny i fizyczny
- Separacja na poziomie firewall fizycznego i vlanu

Braki  
- Brak separacji ruchu wschód-zachód 



Co będzie nam potrzebne

• Licencje na NSX’a
• Plik OVA
• Plan na przeadresowanie środowiska
• Plan sieci oraz określenie adresacji oraz routingu dynamicznego

• Określenie hostów do którego bloku mają trafić (APP,DB,…) 
• Lista aplikacji działających w firmie 

Warto również:
- Porozmawiać z administratorami aplikacji, systemów operacyjnych oraz 

bezpieczeństwa 
- Powołać zespół który zbuduje flow aplikacji działających na Infrastrukturze

Wykonanie assessmentu istniejącej sieci wykorzystując vRealize Network Insight



vRealize Network Insight

Tu z pomocą przyjdzie nam 
partner lub sam Vmware –
poprośmy o niego 

Co nam to da:
- Zobaczymy na podstawie 

NET FLOW jaki ruch jest u 
nas klastrach Vmware 

- Screen pokazuje wycinek z 
jednego dnia

- Na podstawie będziemy 
mogli zbudować flow
aplikacyjny którego nie 
dowiemy się od 
administratorów app tylko 
zostanie nam zweryfikować 
czy jest po prowany. 



vRealize Network Insight

Rozwiązanie to pozwoli nam szybkie budowanie polityk bezpieczeństwa na NSX



vRealize Log Insight

Kolejnym produktem który dostajemy wraz z licencją na NSX’a



Przerywnik

Ile Interfejsów potrzebujemy na klaster:
EDGE
Computing

Dlaczego VXLAN działa po UDP?  



Interfejsy sieciowe

Klaster Ilość 
Interfejsów

Przeznaczenie

EDGE 2 MGMT/Stare Vlany fizyczne

EDGE 2 Vmontion

EDGE 2 Transport VxLAN

EDGE 2 Interconnect EDGE ECMP i EGDE DMZ

Computing 2 MGMT/Stare vlany fizyczne 

Computing 2 Vmontion

Computing 2 Transport VxLAN

W mym przypadku w serwerze mam kartę 2x10gb z funkcją CNA gdzie podzielimy sobie logicznie jak 
widać poniżej. Jeżeli mamy karty 10gigowe warto wykorzystać IO Kontrol. 



Stan docelowy fizyka

Wydzielenie klastra computing (11 nodów) oraz EDGE-
MGMT (3 nody)

Każdy serwer podłączony od 2 oddzielnych  



Stan docelowy L3

Wydzielone sieci połączeniowe:
• EDGE DMZ
• EDGE ECMP
W oddzielnych VRF’ach
Sieć transportowa – w oddzielnym VRF’ie



Stan docelowy logika

Połączenie pomiędzy EDGE (ECMP) a DLR włączone ECMP i 
wyłączony Firewall 
Wytworzony oddzielny klaster HA EDGE który będzie pełnił 
Firewall DMZetowy, na nim zostanie uruchomiony LB i SSL 
VPN 
Dla sieci które są  podłączone do DLR’a zostaje uruchomiony 
firewall dystrybucyjny (mikro segmentacja)
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