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Público-alvo 
Este documento é direcionado a arquitetos de rede e de virtualização interessados na implantação de uma solução 
de virtualização de rede do VMware® NSX em um ambiente que possui hypervisor vSphere. 

Visão geral 
A arquitetura do data center definido por software (SDDC, Software Defined Data Center) estende as tecnologias de 
virtualização por toda a infraestrutura do data center físico. O VMware NSX, a plataforma de virtualização de rede, é um 
dos principais produtos da arquitetura do SDDC. 

 
Podendo ser implantado em qualquer rede IP, incluindo os modelos tradicionais de rede existentes e arquiteturas de redes 
de nova geração de qualquer fabricante de hardware, o NSX é uma solução totalmente contínua. Na verdade, com o NSX, 
a infraestrutura de rede física e os serviços que você já tem são tudo o que você precisa para implantar um data center 
definido por software. Nos ambientes existentes, o NSX pode oferecer conectividade por modo L2 bridge ou de 
roteamento L3 e inserção de serviços físicos existentes, como balanceadores de carga e firewalls, de forma que os serviços 
legados possam ser integrados e consumidos por redes lógicas do NSX. 

 
Observação: no restante deste artigo, os termos "NSX" e "NSX-v" são usados de forma intercambiável e sempre se 
referem à implantação do NSX com o vSphere. 

Implantação do NSX em uma rede de DC existente 
Em todo o restante deste artigo, analisaremos diferentes cenários de migração de clientes onde a funcionalidade do NSX 
poderá ser diretamente introduzida em redes existentes com interrupção mínima e funcionalidade incremental para 
o projeto do data center. 
No primeiro cenário de implantação, a meta é introduzir o NSX na infraestrutura de rede existente; supõe-se que nenhuma 
modificação significativa será necessária na própria infraestrutura de rede. O cenário específico considerado nesta 
discussão será uma rede de DC de três camadas tradicional (acesso, agregação, core), como realçado na Figura 1: 
 

 

Figura 1: Projeto de rede de DC de três camadas clássico 



Guia de implantação do VMware NSX 
para data centers existentes 

WHITEPAPER TÉCNICO/4 

 

 

 
 
 
 
As principais características dessa rede são as seguintes: 

• A fronteira entre os domínios de rede L2 e L3 fica na camada de agregação; mais especificamente, os FWs físicos 
conectados aos dispositivos da camada de agregação representam o gateway padrão para as sub-redes de DC 
(as camadas da Web, de Aplicações e de Banco de dados neste exemplo). 

• Os switches da camada de acesso estão funcionando como dispositivos L2 puros, comutando o tráfego localmente 
e para outros dispositivos da camada de acesso. 

• As máquinas virtuais estão conectadas a port-groups em VLAN. As VLANs se estendem pelos diferentes switches 
da camada de acesso para permitir a mobilidade L2 para as máquinas virtuais implantadas. 

• Neste exemplo específico, consideramos a implantação de um único POD (um POD é representado pelo par 
de dispositivos comutados de agregação e da camada de acesso conectada). As grandes implantações de 
DC normalmente aproveitam vários PODs interconectados em L3 por meio dos roteadores principais. 

Dois casos de uso de migração específicos para este cenário existente são considerados neste artigo: 
a microssegmentação sem virtualização de redes e a microssegmentação com virtualização de redes. 

Cenário 1: Microssegmentação sem virtualização de redes 
O primeiro cenário de migração se concentra na alteração da forma como as políticas de segurança são impostas para as 
VMs conectadas a segmentos de VLAN. A introdução dos recursos de Bloqueio de firewall distribuído (DFW) oferecidos 
com o NSX garante a aplicação ideal de políticas de segurança para a comunicação leste-oeste (L-O) [políticas de 
segurança de confiança zero] sem a necessidade de qualquer alteração na infraestrutura de rede física. 

Várias opções podem ser oferecidas para a aplicação de políticas de segurança para a comunicação norte-sul (N-S), como 
será discutido em mais detalhes na seção "Procedimento de migração detalhado". Em todos os casos, uma das metas 
finais é a remoção do gateway padrão do FW físico e seu posicionamento no dispositivo da camada de agregação, para 
também poder otimizar o tratamento da comunicação L-O. 

Considerações antes da migração 
• Inicialmente, as políticas de segurança para todos os fluxos de tráfego são implantadas nos appliances de FW 

centralizados. Normalmente, o FW é implantado como o gateway padrão para as VMs, de forma que todas as sub-
redes IP sejam segmentadas das outras aproveitando as políticas de segurança configuradas no FW centralizado. 
Com este modelo, o FW físico está executando as funcionalidades de roteamento e de aplicação de políticas. 

 

 

Figura 2: Políticas de segurança centralizadas no firewall físico 
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Observe que as comunicações entre as VMs conectadas ao mesmo segmento de VLAN não estão sujeitas a qualquer 
aplicação de políticas, a menos que as funcionalidades específicas de HW (como ACLs L2 ou VLANs privadas) sejam 
introduzidas na infraestrutura de comutação física. 

• Um dos principais requisitos para a configuração do NSX é que todos os hosts de processamento já estejam 
conectados ao vSphere Distributed Switch (VDS). Se esse não for o caso e os hosts estiverem conectados ao 
vNetwork Standard Switch (VSS) local, primeiro será necessário migrá-los para o VDS. Supondo que cada host ESXi 
esteja equipado com pelo menos dois uplinks físicos (vmnics) inicialmente conectados ao VSS, é possível garantir que 
a migração do VSS para o VDS possa ser concluída de uma maneira contínua para as aplicações. 

• Para obter mais informações sobre o procedimento recomendado para a migração do VSS para o VDS, consulte  
o link abaixo: http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere-vnetwork-ds-migration-configuration-wp.pdf 

• Considerações semelhantes se aplicarão caso os hosts ESXi estejam conectados inicialmente a um vSwitch Nexus 
1000v e uma migração para o VDS também será necessária no mesmo caso da primeira etapa do processo de migração. 

• Requisitos de hosts ESXi: 

➢ Cluster de gerenciamento: supõe-se que um vCenter já tenha sido implantado para gerenciar os clusters de 
processamento. A introdução do NSX para ativar a funcionalidade do DFW não exige o aprovisionamento de NSX 
Controllers e, portanto, só será necessário implantar o NSX Manager no cluster de Gerenciamento existente. 

➢  Clusters de processamento: não há necessidade de migrar VMs para fora dos clusters de processamento existentes; 
o único requisito é enviar por push os VIBs do NSX para os clusters de Processamento para ativar a funcionalidade do 
DFW. Posteriormente, outros hosts ESXi poderão ser adicionados aos clusters de Processamento existentes ou usados 
para criar novos clusters de Processamento. No primeiro caso, os VIBs serão automaticamente enviados por push para 
os hosts assim que ingressarem no cluster; no último caso, será necessário preparar novos clusters para o NSX da 
interface do usuário do NSX Manager. 

 

 

Figura 3: Clusters de processamento, cluster de Gerenciamento e VDS 

• Metas para o procedimento de migração: 

➢  Adoção do NSX DFW para a aplicação de políticas de segurança ideal para a comunicação leste-oeste   

 (microssegmentação ou segurança de confiança zero). 

Observação: o DFW é um FW de microperímetro, que pode aplicar políticas de segurança a todos os fluxos originados ou 
destinados a cada VM determinada, independentemente do fato de que a comunicação esteja confinada à parte interna do 
DC (isto é, fluxos leste-oeste) ou estabelecida com a rede externa (isto é, norte-sul). A despeito deste esclarecimento, no 
contexto deste artigo, nos concentraremos especificamente na filtragem de segurança do DFW aplicada à comunicação 
leste-oeste, já que um dispositivo de FW separado (lógico ou físico) normalmente é implantado para a aplicação de 
políticas norte-sul. 

http://www.vmware.com/files/pdf/vsphere-vnetwork-ds-migration-configuration-wp.pdf
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➢ Movimentação do gateway padrão da VM para os dispositivos da camada de agregação para remover esta tarefa 

do FW físico e para aumentar a escalabilidade de roteamento leste-oeste. 

➢ Ofereça várias opções de implantação alternativas para o tratamento da aplicação de políticas de segurança norte-sul, 
dependendo do desejo de utilizar ou não o FW físico pré-existente. 

Procedimento de migração detalhado 
O procedimento passo a passo para integrar o NSX a esse ambiente será descrito abaixo: 

Certifique-se de que todos os hosts ESXi preparados para o NSX estejam conectados ao VDS. Caso contrário, execute 
o procedimento de migração necessário (VSS para VDS ou N1Kv para VDS). 

b. Implante o NSX Manager no cluster de Gerenciamento existente e vincule o NSX Manager ao vCenter já usado para 
gerenciar os clusters de gerenciamento e de processamento existentes. Como um lembrete, sempre deverá haver uma 
relação "um para um" entre o vCenter server que gerencia os recursos de cluster de processamento e o NSX Manager. 

c. Prepare os clusters de processamento para o NSX (ao enviar por push os VIBs do NSX para eles): não se espera que 
essa seja uma operação com impacto às aplicações existentes e conectadas ao ambiente da VLAN; a aplicação de 
políticas de segurança do DFW é, na verdade, aplicada assim que os VIBs são enviados por push para o cluster, mas 
há uma regra padrão que permite todas as comunicações (Figura 4). 

 

 
Figura 4: Regras de segurança padrão do DFW 

Observação: atualmente, há uma interrupção do plano de dados entre 4 e 10 segundos durante o envio por push dos VIBs, 
o que parece estar acontecendo somente ao enviar por push os VIBs para hosts ESXi com placas NIC Intel (devido à atual 
ativação automática do RSS (Receive Side Scaling). O comportamento está sendo investigado e poderá ser corrigido em 
versões futuras. 
d. Implante as políticas de DFW distribuídas. As soluções de terceiros (como o AlgoSec, por exemplo) serão integradas 

ao NSX para poderem coletar regras de FW do FW físico e aplicá-las diretamente à configuração do DFW. Isso será 
possível por aplicação, o que faz sentido, já que se espera que as migrações sejam executadas uma aplicação por vez. 
Sendo assim, o uso do DFW permite a criação de regras de segurança que aproveitem construções avançadas, como 
objetos de Grupos de segurança e do vCenter, além dos tradicionais endereços IP e MAC. A recomendação é, 
consequentemente, utilizá-las sempre que possível e isso implica na necessidade de recriar as políticas de segurança 
por aplicação (isso também representa uma oportunidade de limpar e de revisar as políticas de FW existentes). 

Neste ponto, as políticas de segurança ainda são aplicadas em dois lugares: no DFW e no FW físico. Entretanto, o tráfego 
não permitido pelas políticas configuradas no DFW serão diretamente descartadas no nível do HV, já reduzindo o volume 
de tráfego enviado para a infraestrutura de rede física. Esta etapa intermediária também permite verificar se as políticas 
de DFW estão funcionando como projetadas; a comunicação que pode ser permitida por engano por uma política de 
segurança do DFW configurada incorretamente ainda será descartada no nível de FW físico, evitando a geração de 
qualquer vulnerabilidade de segurança 
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Figura 5: Políticas de firewall centralizadas e distribuídas 

e.  Assim que a funcionalidade DFW tiver sido verificada com êxito, será opcionalmente possível remover as políticas para 
o tráfego L-O do FW físico (de qualquer forma, o FW físico deve parar de obter acessos negados, já que o tráfego 
agora é descartado pelo DFW). A partir deste ponto, todas as aplicações de políticas para a comunicação L-O só serão 
aplicadas no nível do DFW. 

 
 

Figura 6: O FW físico é usado somente para as políticas de segurança N-S 

f. Configure o gateway padrão na camada de agregação a ser usada para todas as comunicações L-O roteadas. 
Normalmente isso envolve a configuração de interfaces de VLAN (SVIs) com o endereço IP do gateway padrão para 
as sub-redes da Web, da Aplicação e do Banco de dados (.1 é usado no exemplo da Figura 6). Neste ponto, as SVIs 
ainda devem ser mantidas em modo "shutdown", já que o FW físico ainda está executando funções de roteamento. 
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Figura 7: Configuração do gateway padrão nos dispositivos da camada de agregação 

O roteamento estático ou dinâmico também pode ser estabelecido entre os dispositivos da camada de agregação e o FW 
físico; isso exige a definição de outra interface SVI nos switches de agregação que serão usados para estabelecer a relação 
estática/dinâmica L3 com o FW. A VLAN adicional (VLAN 100 neste exemplo) pode ser adicionada a outras VLANs 
originalmente obtidas na conexão de tronco L2 entre o switch de agregação e o FW, como mostrado na Figura 8. 

 
Figura 8: Adição da VLAN de emparelhamento L3 no tronco L2 

Essa nova VLAN representa o caminho que será usado para a comunicação norte-sul assim que a próxima etapa de 
migração do gateway padrão for concluída. 

g. Alterne o gateway padrão para as sub-redes de VMs do FW físico para a camada de agregação. Esta é uma operação 
com impacto e que deve ser executada durante a janela de manutenção, já que requer que as VMs atualizem seus 
caches ARP locais com o novo endereço MAC do gateway padrão. 

Dois modelos de implantação alternativos são discutidos neste artigo, dependendo de onde a aplicação de políticas de 
segurança para a comunicação N-S será executada. 
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1. O FW físico ainda é mantido operacional e é conectado em linha no lado norte dos dispositivos da camada 

de agregação. 
 

 

Figura 9: FW físico implantado em linha 

Esse é um modelo fácil onde o FW físico ainda é usado para aplicar políticas de segurança à comunicação N-S, enquanto o 
DFW é usado para fluxos de tráfego L-O (e permite, ao mesmo tempo, impor também a aplicação de políticas intracamada 
às VMs conectadas à mesma VLAN). 

Antes do início da migração, é provável que o FW físico já tenha tido um emparelhamento de roteamento dinâmico ou 
estático com o dispositivo do próximo salto no lado norte. Isso significa que somente a etapa necessária será estabelecer o 
emparelhamento do roteamento estático/dinâmico com o switch de agregação para iniciar o intercâmbio das informações 
de acessibilidade nas sub-redes IP do DC, como já descrito na etapa de migração anterior. Além disso, agora é possível 
reduzir as VLANs de dados de VMs (VLANs 10, 20 e 30) dos troncos L2 conectando os dispositivos da camada de 
agregação e o FW físico (mostrado na Figura 8). 

Observação: neste modelo de implantação, o FW físico também pode executar funcionalidades de NAT para as sub-redes 
do DC aproveitando o espaço de endereço IP privado. 

2. O FW físico foi completamente removido do design. 
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Figura 10: Uso do DFW para aplicar também as políticas N-S 

Neste caso, a aplicação de políticas N-S pode ser aplicada no nível do DFW ou no FW de perímetro físico que 
normalmente protege o DC da Internet pública. 

Em qualquer caso, o FW físico originalmente conectado na camada de agregação poderá ser desativado, o que  
representa uma economia em custos operacionais e de capital. 
 

Cenário 2: Microssegmentação com virtualização de redes 
Além das alterações na política do FW discutidas no modelo anterior, este cenário apresenta a implantação de redes 
lógicas baseadas em VXLAN. A vantagem imediata é a dissociação da conectividade em espaço lógico da configuração 
de base física: as cargas de trabalho podem ser conectadas ao mesmo domínio L2 (representado por um determinado 
segmento de VXLAN), independentemente da configuração específica da rede física (isto é, isso também pode ser obtido 
em implantações onde as VMs são conectadas a partes da rede não adjacentes a L2). 

Um requisito adicional foi introduzido neste caso de uso: a necessidade de permitir a comunicação entre VMs conectadas 
em espaço lógico e os servidores físicos que não podem ser virtualizados. Esse é um requisito comum, e a Figura 11 mostra 
um exemplo típico de uma implantação de aplicação de três camadas (Web, Aplicação e Banco de dados), onde as cargas 
de trabalho da camada de banco de dados são uma mistura de VMs e servidores bare-metal. 
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Figura 11: Rede de DC de três camadas com servidores virtualizados e servidores bare-metal (físicos) 

Considerações sobre a implantação 
• Considerações sobre VDS: semelhante ao que foi discutido no caso de uso anterior, a implantação de redes lógicas 

de VXLAN também exige que os hosts ESXi sejam conectados ao switch VDS. Isso quer dizer que os clusters de 
processamento existentes que aproveitam o VSS (ou outro switch virtual, como o Cisco Nexus 1000v) primeiro 
deverão ser migrados para o VDS. 

• Requisitos de servidor: 

➢ Cluster de Gerenciamento: além da implantação do NSX Manager, um cluster de três NSX Controllers também será 
necessário para que seja possível configurar as redes lógicas e aproveitar os recursos avançados de supressão de ARP 
do NSX. A prática recomendada é implantar cada nó de Controlador em um host ESXi separado e, portanto, pode ser 
necessário adicionar hosts ESXi ao cluster de Gerenciamento (só para garantir que o cluster de NSX Controllers 
permaneça operacional mesmo em um cenário de falha do host ESXi). 

➢ Clusters de processamento: pode reutilizar os existentes ou implantar/adicionar novos a serem usados para as VMs 
conectadas a switches lógicos, como já foi discutido no caso de uso anterior. 

➢ Cluster do Edge: é uma prática recomendada implantar o novo cluster do Edge para hospedar os Gateways de serviços 
do Edge e as VMs de Controle de DLR. O cluster do Edge também pode ser usado para hospedar os NSX Controllers 
em implantações onde o cluster de Gerenciamento não ofereça capacidade suficiente. 

Observação: as VMs de Controle podem ser implantadas como parte dos clusters de Processamento. Isso é especificamente 
recomendado na implantação do ESG em modo ECMP, já que é uma prática recomendada evitar a implantação de um nó 
ESG e de uma VM de Controle de DLR no mesmo host ESXi. Para obter mais informações, consulte o Guia de design de 
referência do NSX: 

https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683 
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Figura 12: Clusters de Processamento, do Edge e de Gerenciamento 

• Metas para o procedimento de migração: 

➢ Migre VMs para redes lógicas (segmentos de VXLAN) para se beneficiar de serviços de rede distribuídos em espaço 
lógico (comutação, roteamento, firewall, balanceamento de carga). 

➢ Como um efeito colateral do ponto anterior, remova o roteamento e as tarefas de aplicação de políticas de segurança 
leste-oeste do FW físico. Opcionalmente, o FW físico poderia ser desativado para economia em custos operacionais 
e de capital (como discutido no primeiro caso de uso de migração). 

➢ Preserve a comunicação L2 entre as VMs conectadas a switches lógicos e os servidores bare-metal conectados 
a VLANs. 

➢ Simplifique a configuração na rede física: a remoção de VLANs de dados de VM que não são mais necessárias, a 
configuração do gateway padrão etc. Ao mesmo tempo, algumas novas VLANs serão introduzidas na rede física: 

o  Uma nova VLAN (a VLAN de transporte de VXLAN) será implantada para permitir a comunicação leste-oeste entre 
as VMs que pertencem a hosts ESXi diferentes. 

o  Também será necessária outra VLAN entre os Gateways de serviços do NSX Edge e a infraestrutura de rede física 
para permitir a comunicação norte-sul. 

A simplificação da configuração na rede física e a implantação de serviços de rede em espaço lógico representam uma 
economia significativa em custos operacionais. Adicionalmente, e o mais importante, a introdução do NSX com seu 
recurso de dissociar a conectividade de rede física e lógica (overlay vs. underlay) traz agilidade à implantação geral de DC, 
possibilitando a implantação de aplicações quase em tempo real, sem aguardar janelas de alteração, e eliminando 
a necessidade de modificar a configuração da rede física. 



Guia de implantação do VMware NSX 
para data centers existentes 

WHITEPAPER TÉCNICO/13 

 

 

 

 
Procedimento de migração detalhado 
O procedimento passo a passo para integrar o NSX a esse ambiente será detalhado abaixo: 

a. Certifique-se de que todos os hosts ESXi preparados para o NSX estejam conectados ao VDS. Caso contrário, execute 
o procedimento de migração necessário (VSS para VDS ou N1Kv para VDS). 

b. Implante o NSX Manager no cluster de Gerenciamento existente e vincule o NSX Manager ao vCenter Server existente 
(já usado para gerenciar os clusters de Gerenciamento e de Processamento). 

c.  Implante os três NSX Controllers como parte do cluster de Gerenciamento. Opcionalmente, os NSX Controllers podem 
ser implantados como parte do cluster do Edge. A recomendação é ter pelo menos três hosts ESXi em um dos clusters 
para garantir que os Controllers sejam posicionados em hosts separados. 

d. Prepare os clusters de processamento e do Edge para o NSX (ao enviar por push os VIBs do NSX para eles): na maioria 
dos casos, essa é uma função sem impacto às VMs existentes conectadas ao ambiente de VLAN original. 

e. Implante as políticas de DFW para a comunicação L-O, como discutido anteriormente no Cenário de Migração 1. 
Neste ponto, as políticas ainda são aplicadas em dois lugares: no DFW e no FW centralizado. Entretanto, o tráfego não 
permitido pelas políticas serão diretamente descartadas no nível do HV, já reduzindo o volume de tráfego enviado para 
a infraestrutura de rede física. 

f.  Opcionalmente, remova as políticas para o tráfego L-O do FW centralizado. Neste ponto, todas as aplicações 
de políticas L-O só serão aplicadas no nível do DFW, o FW físico ainda será o gateway padrão que executa as 
funcionalidades de roteamento para todas as VMs conectadas a grupos de portas baseadas em VLAN. 

 
 

Figura 13: DFW para políticas de segurança Leste-Oeste 

Como realçado na Figura 13, os recursos do DFW são aplicados às interfaces vnic das cargas de trabalho virtualizadas. 
Entretanto, a configuração dessas políticas de segurança também permite o controle da comunicação de/para os 
servidores bare-metal. Isso é verdadeiro para a comunicação nas sub-redes (isto é, entre as VMs e os servidores físicos 
pertencentes à mesma VLAN 30) e a comunicação entre as sub-redes. 
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g.  Configure a VXLAN em todos os clusters de processamento e do Edge: normalmente, esta operação é sem impacto 

para a aplicação existente conectada ao ambiente de VLAN original. Observe que isso também exige a adição à rede 
de uma VLAN usada para transportar o tráfego encapsulado de VXLAN originado pelas interfaces VMkernel VTEP 
definidas em cada host ESXi. O gateway padrão para essa VLAN pode ser configurado nos switches da camada 
de agregação. 

 

 

Figura 14: Configure a VLAN de transporte de VXLAN na rede física 

h.  Aumente o MTU na infraestrutura de rede: já que o tráfego de VXLAN precisa ter suporte na rede,  
é obrigatório aumentar o MTU para pelo menos o valor 1600 Bytes nas seguintes interfaces: 

• As interfaces L2 nos dispositivos ToR: essa configuração se aplica ás interfaces voltadas para os hosts ESXi, 
aqueles voltados para os switches da camada de agregação e as interfaces entre os ToRs. 

• Interfaces L2 e L3 nos switches de agregação: o MTU deve ser aumentado nas interfaces L2 voltadas para os diversos 
switches ToR, no tronco L2 entre os switches de agregação e nas interfaces SVI L3 relativas à VLAN de Transporte de 
VXLAN. A última configuração será necessária em casos onde o tráfego de VXLAN deve ser roteado entre endereços 
IP VTEP pertencentes a sub-redes IP diferentes. 
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Figura 15: Aumento do MTU em interfaces L2 e L3 

No cenário mostrado na Figura 15, a VLAN de transporte de VXLAN pode ser facilmente estendida por todos os racks 
de servidor. Portanto, é provável que todos os endereços IP VTEP para os hosts ESXi pertencentes aos clusters de 
Processamento e do Edge façam parte da mesma sub-rede IP, dado que o limite L2/L3 para a VLAN de Transporte 
de VXLAN está posicionado no dispositivo da camada de agregação. A sub-rede IP usada para a rede de transporte 
de VXLAN deve ser atribuída do pool usado para a infraestrutura underlay ou rede física. 

Observação: a alteração do MTU em interfaces L2 pode ter impacto para o tráfego que flui originalmente no link físico 
(isso dependerá principalmente do fornecedor do switch físico). Como consequência, é recomendável executar esta 
operação um link por vez para garantir que o tráfego possa ser recuperado nos caminhos redundantes disponíveis. 

i. Crie os Switches lógicos (segmentos de VXLAN) que hospedarão as VMs após a conclusão da migração. Esta operação 
pode ser executada por meio da interface do usuário do NSX Manager ou aproveitando as chamadas à API REST. 
Observe como não há VMs conectadas aos Switches lógicos neste ponto e, ao mesmo tempo, os Switches lógicos 
ainda não estão conectados a qualquer interface de roteador lógico. 

j. Implante L2 bridge do NSX que oferece a comunicação da VXLAN para a VLAN para todas as VMs que precisem ser 
migradas no espaço lógico. Desde, como mencionado anteriormente, que não haja problema na extensão de VLANs 
nos dispositivos de camada de acesso implantados em racks separados, a L2 bridge do NSX pode ser livremente 
implantada como parte do cluster do Edge ou como parte de um cluster de Processamento. Uma única instância de 
L2 bridge do NSX pode estar ativa a qualquer momento para executar a bridge para até 512 pares de VXLAN/VLAN. 
Entretanto, o NSX oferece um modelo de dimensionamento horizontal, o que permite a implantação de mais de uma 
instância de bridge para vários pares de VXLAN-VLAN (três instâncias de bridge separadas são implantadas no 
exemplo da Figura 16 abaixo como parte dos recursos de clusters de Processamento). 
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Figura 16: Implantação de Gateways L2 NSX como parte dos clusters de Processamento 

k. Inicie a migração de VMs que pertençam a cada VLAN para o espaço lógico. Este processo de migração para cada VM 
consiste simplesmente na alteração do port-group de portas para a vnic da VM de um port-group baseado em VLAN 
para um baseado em VXLAN. Esta operação pode ser concluída sem afetar o tráfego no plano de dados originado 
e recebido pela VM. 

Durante esta etapa de migração intermediária: 

• As VMs pertencentes ao mesmo domínio L2 e conectadas a port-groups de VLAN e de VXLAN se comunicariam umas 
com as outras aproveitando a L2 bridge do NSX. O mesmo mecanismo é usado pelas VMs conectadas a redes lógicas 
para se comunicarem com servidores bare-metal. 

• As VMs migradas para os segmentos de VXLAN ainda aproveitam o gateway no espaço físico no FW. 

• O roteamento entre sub-redes ainda é executado pelo FW (veja o lado direito da Figura 16). 

l. Conclua a migração da VM e implante as VMs de Controle DLR e os NSX Edges como parte do cluster do Edge. 

Observação: é uma prática recomendada definir uma instância DLR dedicada ao roteamento, que está separada 
das instâncias do DLR anteriormente introduzidas para ativar a funcionalidade de L2 bridge do NSX. 

Um protocolo de roteamento dinâmico pode ser configurado no DLR e no Edge para iniciar o emparelhamento entre eles. 
O DLR ainda não comunica qualquer informação de roteamento, já que nenhum Switch lógico está conectado a ele neste 
ponto. O Edge também pode estabelecer o roteamento estático ou dinâmico com o FW físico para programar em sua 
tabela de encaminhamento um caminho válido que será usado para a comunicação N-S. Essas informações de roteamento 
programadas de forma estática ou aprendidas dinamicamente são então comunicadas para o DLR, aproveitando o 
protocolo de roteamento dinâmico. 
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Figura 17: Implantação de VMs de controle DLR e de NSX Edges 

Como mostrado na Figura 17, neste ponto todas as VMs foram migradas para os Switches lógicos e ainda aproveitam a L2 
bridge do NSX para comunicarem-se com o gateway padrão posicionado no FW físico. 

m. A próxima etapa de migração não é contínua para o encaminhamento de tráfego e deve ser executada durante uma 
janela de manutenção. A meta é mover o gateway padrão do FW físico para o espaço lógico. Para fazer isso, será 
necessário conectar os switches lógicos ao DLR, desconectar o FW físico dos segmentos de VLAN e desativar as 
instâncias de L2 bridge do NSX, que não serão mais necessárias (com exceção daquelas que oferecem conectividade 
aos servidores bare-metal). 

A partir deste ponto, a comunicação L-O será otimizada pelo DLR. Para o tratamento da comunicação N-S e a aplicação 
de políticas de segurança para esses fluxos de tráfego, dois modelos diferentes poderão ser propostos: 

1. Mantenha o FW físico implantado em linha no lado norte do NSX Edge. 

 

Figura 18: FW físico implantado em linha 
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Neste caso, as políticas de segurança são aplicadas no FW, junto com funções de NAT (se necessário). Isso permite 
a implantação do NSX Edge em modo ECMP para throughput aprimorado e convergência mais rápida. 

2. Remova o FW físico e implante a funcionalidade FW em linha no NSX Edge. 
 

 
Figura 19: Funcionalidade do FW no NSX Edge 

O NSX Edge também é utilizado aqui para FW e NAT e, portanto, deve ser implantado em modo Ativo/Standby. 

Observação: os modelos de implantação mostrados na Figura 18 e na Figura 19, onde o segmento de VXLAN 5002 
está conectado ao DLR e, ao mesmo tempo, em bridge para a VLAN 30, só poderão ter suporte do NSX versão 6.2. 
Em implantações que estejam usando versões anteriores, seria necessário conectar a VXLAN 5002 diretamente ao NSX 
Edge, que só poderia ser implantado em modo Ativo/Standby. Essa opção de implantação atual é mostrada na Figura 20. 

 
Figura 20: Segmento em bridge de VXLAN conectado ao NSX Edge (versões do NSX anteriores à 6.2) 
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n. A etapa final de migração consiste na limpeza da configuração no lado da rede (incluindo opcionalmente o FW físico) 

para remover as VLANs originalmente usadas somente para as VMs (obviamente, as VLANs com um servidor bare-
metal permanecem em serviço). Os port-groups baseados em VLAN associados àquelas VLANs também poderão 
ser removidos do vCenter Server. Esse princípio é mostrado no artigo e repetido para facilitar a leitura do usuário. 

 

Cenário 3: Implantação do NSX em uma rede de DC nova 
Um cenário diferente é aquele onde um cliente está planejando criar uma infraestrutura nova para implantar o NSX,  
com a consequente necessidade de migrar aplicações da rede existente para o novo ambiente (Figura 21). 
 

 
Figura 21: Migração de aplicações entre redes existentes e novas 

Considerações sobre a implantação 
• A suposição básica é que a implantação do NSX no lado novo possa seguir as recomendações de projeto discutidas 

no Guia de design de referência do NSX: https://communities.vmware.com/docs/DOC-27683 

Isso implica na implantação de novos clusters de Processamento e do Edge, com a prática recomendada de configuração 
do VDS (VDS separado para clusters de Processamento e do Edge). Esses clusters estão normalmente conectados a uma 
rede L3 roteada, implantada em uma topologia spine-leaf (o limite L2/L3 é, portanto, enviada por push para os dispositivos 
leaf). 

• Não serão feitas suposições para os recursos de Processamento implantados no lado existente; isso significa que eles 
poderão estar executando uma versão antiga do vSphere e sendo gerenciados por uma versão antiga do vCenter. 
A intenção é fornecer um procedimento de migração que não exija atualizações no equipamento existente conectado 
à rede existente. 

• Os Gateways L2 podem ser introduzidos como "pontos de âncora" para conectividade de VXLAN entre as redes 
existentes e novas, como realçado na Figura 22. 
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Figura 22: Uso de Gateways L2 NSX para migração de VMs 

A principal vantagem desta abordagem é que a conectividade L2 pode ser estabelecida entre as VMs migradas para a 
rede e as VMs novas (ou os servidores bare-metal) que permanecem conectadas a VLANs no lado existente, sem exigir 
qualquer extensão L2 (isto é, extensão de VLAN) entre as duas redes. Esta conectividade L2 provavelmente será 
necessária durante a fase de migração das VMs (o que também poderá durar vários meses); ao mesmo tempo, os hosts 
bare-metal poderão permanecer conectados à rede existente até o próximo ciclo de atualização (pense, por exemplo, 
em implantações do Oracle RAC etc.). 

A Figura 22 mostra como o uso de VXLAN permite o estabelecimento de comunicações L2 em conexões roteadas. Além 
disso, já que a infraestrutura nova é normalmente implantada bem próxima da existente, o uso de VXLAN permite o 
aproveitamento total da largura de banda disponível entre as duas redes. 

Observação: os links L3 podem terminar em dispositivos spine na rede nova, ou opcionalmente em um par de switches 
leaf. A última opção (mostrada na Figura 23) é recomendada para simplificar a configuração e as funcionalidades ativadas 
nos switches spine, que funcionam essencialmente como o "backplane" do fabric. 

Quanto à implantação de Gateways L2, algumas opções são aplicáveis: 

1. Implante instâncias de L2 bridge do NSX no site existente: dois hosts ESXi (executando o vSphere versão 5.5 ou 
posterior) podem ser instalados no site existente; esses hosts são gerenciados pelo vCenter server novo e se tornam 
parte do domínio NSX novo. As VLANs existentes que precisam estar conectadas aos novos segmentos de VXLAN 
devem ser apenas levadas para o rack onde essas instâncias de bridge estão implantadas. Como mencionado 
anteriormente, normalmente esse não é um grande desafio de projeto de rede de várias camadas, onde as VLANs 
podem ser facilmente estendidas pelos dispositivos da camada de acesso. 

2. Implante switches ToR HW VTEP na rede existente. O futuro NSX versão 6.2 introduzirá o controle total e a integração 
de plano de dados entre HW VTEPs e NSX Controllers (aproveitando o plano de controle OVSDB), de forma que 
a implantação desses ToRS e a configuração de bridge possam ser centralmente gerenciadas do domínio NSX. 

• Implantação de clusters: a suposição é de que o vCenter server será implantado (com os outros componentes do NSX, 
como o NSX Manager e os NSX Controllers) em um novo cluster de Gerenciamento na rede nova para gerenciar 
os clusters de Processamento e do Edge locais. Isso é diferente do vCenter Server já implantado em um cluster 
de Gerenciamento no lado existente para gerenciar os recursos de Computação locais (Figura 23). 
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Figura 23: vCenter Servers separados implantados nos lados existentes e novos 

• Metas da migração: 

➢  Onboarding de aplicações executadas originalmente na rede existente para a infraestrutura nova. 

➢  Garantir que os serviços de rede e de segurança possam ser oferecidos em espaço lógico para as aplicações migradas. 

➢  Manutenção da conectividade com servidores bare-metal que talvez permaneçam implantados na rede existente. 

➢ Garantia de acesso otimizado à aplicação no final da migração para a rede nova, eliminando a necessidade de  
hair-pinning da comunicação entre os links para a infraestrutura existente. 

Procedimento de migração detalhado 
A suposição inicial antes de iniciar o procedimento de migração é que o NSX com seus componentes funcionais foi 
implantado na rede nova. Isso também quer dizer que a criação de switches lógicos que hospedarão as VMs migradas 
e dos componentes de roteamento lógico (DLR e NSX Edges) para o estabelecimento da comunicação local para a rede 
externa. Os switches lógicos também podem estar conectados à instância do DLR, mas as interfaces do DLR devem ser 
inicialmente mantidas em estado desativado, como mostrado na Figura 24. 
 

 

Figura 24: - Visões lógicas de redes existentes e novas 
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Todas as aplicações de segurança e o roteamento acontecem no FW físico implantado na rede existente, e a comunicação 
norte-sul também acontece por meio da conexão local para a rede externa. 

a. A primeira etapa do processo de migração consiste em ativar a L2 bridge do NSX entre as VLANs usadas na rede 
existente e nos segmentos de VXLANs implantados no domínio NSX. Neste exemplo, consideramos a implantação de 
instâncias de L2 bridge do NSX em hosts ESXi conectados à rede existente. Esses hosts devem ser gerenciados pelo 
vCenter server implantado na rede nova, já que a L2 bridge do NSX é uma funcionalidade lógica ativada no domínio NSX. 

 

 
Figura 25: Implantação de instâncias de L2 bridge do NSX 

Observação: como mencionado anteriormente, uma abordagem alternativa consiste em conectar switches compatíveis 
com VXLAN (HW - VTEPs) à rede existente para executar a função de bridge VXLAN-VLAN. Já que a integração completa 
do plano de controle não estará disponível até o NSX versão 6.2, essa opção não será abordada nesta versão inicial do 
artigo. 

b. Configure as regras DFW que serão usadas para proteger a comunicação leste-oeste, já que as VMs são migradas para 
os switches lógicos novos. 

c. Configure as regras FW no NSX Edge que serão usadas para proteger a comunicação norte-sul 

d. Inicie a migração das VMs da VLAN no existente para a VXLAN no novo. Tipicamente, isso envolve o desligamento 
da VM no lado existente, a cópia da pasta da VM para o datastore de destino e a importação dela para o vCenter novo. 

 

 
Figura 26: A migração de VMs entre VLANs e segmentos de VXLAN 
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O firewall físico no lado existente ainda representa o gateway padrão para todas as camadas de aplicação e mantém a 
aplicação de políticas de segurança para as comunicações leste-oeste e norte-sul. Ao mesmo tempo, o DFW começa a 
filtrar o tráfego leste-oeste entre cada VM existente individual e todo o resto. Como mencionado anteriormente, esta etapa 
intermediária permite a validação de que as regras DFW foram adequadamente configuradas, sem o risco de abrir 
vulnerabilidades de segurança indesejadas. 

O tráfego flui entre VMs ainda não migradas e as redes novas são encapsuladas por VXLAN pelas instâncias de L2 bridge 
do NSX e enviadas por meio dos links L3 que conectam à rede existente e a nova. 

e. Assim que a maioria das VMs tiver sido migrada para a rede nova, poderá fazer sentido mover a funcionalidade de 
gateway padrão para as camadas de aplicação diferente no DLR. Essa é uma etapa com impacto, já que todas as cargas 
de trabalho (virtuais e físicas) deverão atualizar o cache ARP com informações MAC atualizadas para o gateway padrão. 

Ao mesmo tempo, também é possível retirar o FW físico do caminho de dados (para as sub-redes IP específicas associadas 
às camadas da aplicação sendo migrada), de forma que o tráfego norte-sul também comece a fluir localmente na rede nova 
(Figura 27). 
 

 

Figura 27: Ativação da função de gateway padrão na rede nova 

f.  Conclua o processo de onboarding das VMs para os switches lógicos novos. Neste ponto, também é possível desativar 
as instâncias de L2 bridge do NSX que não são mais utilizadas. As únicas instâncias de bridge que permanecerão ativas 
serão aquelas que permitem a conectividade a servidores bare-metal ainda conectados à rede existente. 



Guia de implantação do VMware NSX  
para data centers existentes 

 

 

 
 

 
Figura 28: Conclusão do processo de migração 
 

Conclusão 
A solução de virtualização de rede VMware NSX-v enfrenta os desafios atuais da infraestrutura de rede física e traz 
flexibilidade, agilidade e escala por meio de redes lógicas baseadas em VXLAN. Junto com a capacidade de criar redes 
lógicas sob demanda usando VXLAN, o Gateway de serviços do NSX Edge ajuda os usuários a implantar diversos serviços 
de rede lógica, como firewall, DHCP, NAT e balanceamento de carga nessas redes. Isso é possível devido à sua capacidade 
de dissociar a rede virtual da rede física e então reproduzir as propriedades e os serviços no ambiente virtual. 

 
Nos ambientes existentes, o NSX pode oferecer conectividade programática por meio de L2 bridge do NSX ou de 
roteamento L3 e inserção de serviços físicos existentes, como balanceadores de carga e firewalls, de forma que os serviços 
legados possam ser integrados e consumidos por redes lógicas do NSX. 

 
Como descrito neste artigo, em tais ambientes existentes, a funcionalidade NSX pode ser introduzida de forma incremental 
para atender a diferentes requisitos e casos de uso de cliente. 
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