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MIT KELL TUDNI 
AZ EXTREME
NETWORKS-RŐL?

 Alapítás éve: 1996

 Éves árbevétel: > 700 Millió $ (~ 200 Milliárd Ft)

 1670 alkalmazott, több mint 20 000 ügyfél

 Folyamatos innováció, több mint 500 aktív
szabadalom

 Vállalati hálózati megoldások teljes spektruma:
vezetékes és vezeték nélküli hozzáférési hálózat,
gerinchálózati eszközök, menedzsment és analitika

 Közelmúlt akvizíciói:

- Zebra

- Avaya hálózati eszközök

- Brocade Datacenter eszközök

 Jelenleg a 3. legnagyobb vállalati hálózati eszközöket
gyártó cég (Cisco és HP mögött)!



EGYSÉGES, MINDEN 
SZEGMENST LEFEDŐ 

MENEDZSMENT

AMIBEN AZ EXTREME 
KIEMELKEDŐ:

 Teljes lefedettség

 Egyetlen közös 
adatbázis

 Nyitott SDN Platform



MENEDZSMENT MEGOLDÁS ELEMEI

MENEDZSMENT

• Riasztás és esemény kezelés

• Konfiguráció és változás 
menedzsment

• Zero touch provisioning

• Kapacitás tervezés

• Hálózati topológia

KONTROLL

• Policy alapú hálózati hozzáférés

• Szabályok betartatása

• Vendég és remediációs portálok

• Felhasználó követés

• Automatikus incidens kezelés

ANALYTICS

• Layer 7 applikáció ellenőrzés

• Több ezer ujjlenyomat a port független 
applikáció detektálás érdekében

• Áttekintés, diagnosztika és 
hibaelhárítás

• Státusz, performancia és 
fenyegetettség riportok



 Layer 7 szintű csomag ellenőrzés a teljes 
hálózaton

 Applikációk azonosítása adatbázis alapján

(jelenleg kb. ~ 11 000)

 NetFlow statisztikák gyűjtése

 A hálózat és az applikációk válaszidejének 
mérése

EXTREME NETWORKS
ANALYTICS



Application 
Flow and 

Context data

NetFlow

DPI

HOGYAN
MŰKÖDIK

AZ EXTREME
NETWORKS
ANALYTICS?



HÁLÓZAT / APPLIKÁCIÓ
VÁLASZIDŐ
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EREDMÉNY…

 Egyszerűen értelmezhető információ a hálózat forgalmi adatairól:

Felhasználók, eszközök, applikációk, helyszínek, időpontok

 Applikáció és hálózat performancia analízis

 Portfüggetlen applikáció detektálás – valódi DPI nagy adatmennyiségnél is

 Áttekintő és részletes riportok, riport szerkesztési lehetőséggel

 Egyszerűbb, gyorsabb hibajavítás

 Rosszindulatú applikációk felismerése



NÉHÁNY PÉLDA









EXTREME 
NETWORKS
SDN
(Software Defined Networking)

Hagyományos hálózat: statikus 
felépítés, a konfiguráció nem 
változik operátori beavatkozás 
nélkül.

SDN célja: dinamikus, skálázható, 
alkalmazkodó, hatékony, nyílt 
interfészeken keresztül 
programozható és menedzselhető 
hálózat.

Megoldás: válasszuk szét a 
döntéshozó és a 
forgalomtovábbító funkciókat.



SDN
MODELL

Extreme’s SDN Platform

Open Multi-Vendor-

led API

Flexible: Both Vendor-

Specific and Open API

Apps

Physical and Virtual Infrastructure 

(Extreme and 3rd Party)

SDN Control Engine

(baed on OpenDayLight)

Wi-Fi Analytics Security Policy

Flexibility and choice



EGYÜTTMŰKÖDÉS A HÁLÓZAT ELEMEI 
KÖZÖTT
- SDN



MANAGEMENT
CENTER
- Részletes információ
minden eszközről a 
hálózatban



MANAGEMENT
CENTER
- Együttműködés az új 
generációs tűzfalakkal

 User ID és security profil információ a FortiGate tűzfal
felé

A tűzfal ez alapján vizsgálja meg a felhasználó
forgalmát és csak a számára engedélyezettet
továbbítja

 Elosztott IPS

A végfelhasználó karanténba kerül a FortiAnalyzer
jelzáse alapján

 Nincs session eltérítés

Minden nyitott session törlésre kerül a tűzfalban
amint a fehasználó kilép a hálózatból



MANAGEMENT
CENTER
- Skype for Business
integráció

HÍVÁS FOLYAMATA
1. A felhasználó indít egy hívást

• A kérést elküldi a Lync Front End Server-nek
2. Lync SDN API továbbküldi

• Forrás – Cél IP
• Az RTP által használt UDP portok
• Hívástípus

3. ExtremeControl Connect beazonosítja az eszközöket és felhasználókat, és létrehoz egy dinamikus profilt amely biztosítja a QoS-t a
beszélgetés részére

• Minden csomag a QoS besorolása szerint kezelődik a teljes hálózatban
• Lync Controller folyamatos információkat küld az Extreme Management Center-nek a beszéd minőségi paramétereiről

4. Hívás vége
• QoS eltávolításra kerül
• Minőségi paraméterek megjelennek a riportban



MANAGEMENT
CENTER
- Mobile Device
Management integráció

 A Management Center adatbázisába bekerülnek a mobil 
eszköz adatai:

• Telefonszám
• IMEI
• Eszköz státusz
• Tulajdonos

 Hálózati policy döntések az MDM információk alapján

 Hálózati hozzáférés a tulajdonos jogosultságai szerint

 Kötelező regisztráció az MDM-ben a hálózati hozzáférés 
engedélyezéséhez

 Hálózati karantén ha az eszköz megsérti az MDM security
elvárásait



MANAGEMENT
CENTER
- Mobile Device
Management integráció

Data Center Edge Security

Management Center

(Unified Security and 

Management)

MDM Software



 Automatizáció és kontroll
Dinamikus konfiguráció a virtuális és fizikai 

infrastruktúrán minden VM részére

 Láthatóság
Integrált központi felügyelet: VM, applikációk, 

virtuális és fizikai infrastruktúra

 Gyártó független
Együttműködik a Citrix, Microsoft és Vmware

legnépszerűbb virtualizációs termékeivel

VM Management

vSphere (vCenter, ESX Server) 

XenCenter, Microsoft Hyper-V and 

SCVMM

Előre konfigurált 

hálózati csatlakozás és

VLAN

Információ a VM fizikai 

helyéről, port státuszról és a 

hozzárendelt hálózati profilról

VM-hez rendelt hálózati 

profil

Szinkronizált VM 

információ

Management 

Center

Northbound API

Soutbound API

SDN AZ 
ADATKÖZPONTOKBAN



A SkyNet
öntudatra ébred -

ExtremeFabric
MI AZ AZ EXTREME FABRIC?

L3 fabric technológia, melynek fő célja a hálózati 
operáció egyszerűsítése

 Automatikus Discovery és Configuration funkciók

 Az útvonalak közötti load-sharing javítja a 
rendelkezésre állást, skálázhatóságot és az útvonalak 
kihasználtságát

 Topológia független (fa, full mesh, etc.)

 OS független (EXOS, EOS, ECOS)

 Policy alkalmazás a belépési pontokon

 Vállalati vagy adatközponti környezetben is 
alkalmazható



LACPLACP

Server

Edge Switches

LAG

LAG

LAG

LACP

External 

Router

IP Host

Server

IP Host

Bridge network

Discovers all 

edge IP 

addresses 

A SkyNet
öntudatra ébred -

ExtremeFabric

 IPv6 link address feltérképezés alapján egységes
IPv6 core hálózat épül ki

 Automatikus topológia feltérképezés után
automatikus BGP alapú ExtremeFabric kapcsolatok

Zero-touch, nincs operátori beavatkozás

 Egységes entitásként mutatkozik a külvilág felé (egy
MAC address)

 VLAN emuláció az L3 hálózaton (VxLAN)

 Csatlakozó eszközök: a fabric automatikusan
detektálja a csatlakozó IP címeket és LACP
kapcsolatoktatat



KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!


