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За презентатора

● Гергана Узунова
● ТУЕС към ТУ-София випуск 2022 специалност 

“Компютърни мрежи”
● MTCNA, MTCRE, MTCINE, MTCSWE
● Мрежови администратор в PG Net Pro
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SD-WAN
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Какво е SD-WAN?

Софтуерна 
услуга, 

подходяща за 
работа с Cloud

Може да 
използва MPLS, 

безжична 
свързаност и VPN

5



Как работи?

Маршрутизаторите 
взимат решения на 
база data и control 

plane

Data plane 
съдържа 

информация за 
маршрутите

Control plane взима 
решения за 

маршрутизацията 
на данни
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Как работи?

При SD-WAN control plane е 
софтуерен продукт, които 
осигурява лесна 
имплементация на нови 
правила върху всички 
устройства в мрежата
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Предимства на SD-WAN

Подобрява сигурността на 
мрежата чрез криптиране 
на WAN трафик и 
сегментиране на мрежата, 
за минимизиране на 
щетите при пробив

06

Осигурява по-голяма 
бизнес гъвкавост 

Поддържа 
множество, сигурни, 
високопроизводител
ни връзки, 
елиминирайки 
backhaul

Позволява споделяне 
на натоварването 
между връзките и 
потоците на трафик въз 
основа на мрежовите 
условия

Поддържа 
автоматизирано 
осигуряване и промени 
в мрежови услуги като 
VPN, firewall, security и 
WAN оптимизация 

01

02

03

04

Поддържа 
осигуряване без 
физически достъп 

05
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Недостатъци на SD-WAN

Някои WAN 
рутери не 

поддържат 
SD-WAN

Скъпо за имплементация 
и обучение на 

служители

Грешка в 
конфигурацията на едно 

устройство може да 
причини срив в цялата 

мрежа

Актуализацията 
на софтуера е 

критично важна

01 02

03 04
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ZeroTier

2
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ZeroTier

Инструмент за 
виртуализация на 

мрежи

Peer to Peer 
мрежа защитена 
с криптография

Възможност за 
виртуализация и 
управление заедно 
с enterprise SDN 
switch

Виртуализираните 
мрежи се създават 

чрез контролер

Споделен 
мрежови 

хипервайзор

Използва се 
клиент за 
връзка с 
контролера
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ZeroTier layers

VL1 VL2
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Planet

Root
Moon

Видове устройства за 
установяване на Peer to Peer 

връзки
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Peer to Peer връзки

“A” няма директен 
маршрут към “B”, 

поради което изпраща 
пакет към “Root”

При наличие на маршрут 
“Root” изпраща пакет към 

“B”. В противен случай 
пакетът се изпраща към 

“Planet”

“Root” изпраща rendezvous 
съобщение до “A”, което 
съдържа информация за 

маршрута до “B”. “Root” на “B” 
извършва същото действие 

След получаване на 
rendezvous, се 

изпраща тестово 
съобщение и се 

установява връзка

01 02

03 04
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Адреси

Адресът се формира 
от публичния и 
частния ключ на 
устройството

Уникален 40-битов 
(10 hex цифри) VL1 
ZeroTier адрес

Адресите се премахват 
от “Planets” след 60-
дневна неактивност

Въпреки използването 
на частен ключ, 
сигурността е висока
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“Roots” отговарят на 
запитвания за 
неизвестни адреси

05
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ZeroTier layers

VL1 VL2
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Ethernet виртуализация

Мрежовата 
топология е без 

значение

Единствено 
мрежовите 
контролери 

използват VL2

VL2 е протокол за 
виртуализация на 

мрежи 
наподобяващ 

VxLAN

64-битов (16 hex 
цифри) 

идентификатор
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Видове идентифициране

Revocations

Certificates of 
Membership

Capabilities

Tags
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02
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Certificates of 
Ownership05
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Приложения

3
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PtP VPN

Достъп до LAN 
чрез SSH без 

отваряне на порт 
към Интернет

Виртуализация 
на мрежи

Директен 
достъп до 

LAN зад NAT

Подходящ при силно 
децентрализирана 

структура
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Демо

4
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ZeroTier + MikroTik
Допълнителен пакет наличен от RouterOS 

v7.1rc2
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Създаване на ZeroTier мрежа
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Инсталиране на ZeroTier пакет
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Инсталиране на ZeroTier пакет
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Инсталиране на ZeroTier пакет
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Активиране на default ZeroTier instance
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Добавяне на MikroTik устройство към ZeroTier 
мрежа
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Public и Private мрежи
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Private мрежи
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Успешно добавено устройство към ZeroTier 
мрежа
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Проверка чрез команда Ping
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Въпроси?
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CREDITS: This presentation template was created 
by Slidesgo, including icon by Flaticon, and 

infographics & images from Freepik

Благодаря за 
вниманието!
uzunova@pgnetpro.bg
+359 885 033 395
pgnetpro.bg
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