
Introdução a Overlay Transport 
Virtualization - OTV 

Overlay Transport Virtualization chamado como OTV é uma 
tecnologia denominada MAC-in-IP que prove extensão de redes 
ethernet (camada 2) sobre uma infraestrutura de rede IP (Camada 
3)  

Fundamentos de OTV 
Sua principal função e estender redes de camada 2, mais 

precisamente ethernet sobre de redes IP permitindo o 
funcionamento de protocolos e tecnologias que necessitam de 
adjacência em camada 2 como Virtual Machine Mobility (VMotion). 
Em OTV temos as seguintes terminologias: 

Edge Device – Dispositivo que faz o encapsulamento OTV 
localizado no limite da borda entre o domínio de camada 
2(ethernet) que será estendido e a rede de transporte de camada 
3 (IP), o Edge device tem interfaces chamadas de internas 
(internal interface) que recebe frames ethernet convencionais, faz 
o encapsulamento adicionando o cabeçalho OTV através de sua 
interface virtual chamada de Overlay Interface e envia via rede de 
transporte (IP) via interface chamada de Join para que seja 
recebido por outro equipamento edge via sua interface Join, 
retirando o cabeçalho OTV via sua interface virtual Overlay e 
enviando pela sua interface interna para rede de camada 2 
(ethernet). Podemos ter mais que um equipamento EDGE em uma 
determinada Vlan. 

Authoritative Edge Device – Como podemos ter mais um 
dispositivo EDGE por vlan encaminhando tráfego para outro site, 
podemos ter loops no ambiente, para que seja evitado loops 
somente um equipamento será escolhido como equipamento 
responsável pelo encaminhamento de tráfego para sites remotos 
tal equipamento é chamado de Authoritative Edge Device ou AED. 
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Figura 1 – OTV – AED 

 

Transport Network – Nome atribuído a rede IP que será 
responsável por transportar trafego do OTV, ou seja, frames 
ethernet encapsulados pelo OTV. 

Join Interface -  Interface que se conecta a rede de transporte 
IP, tal interface tem que ser uma interface ponto a ponto 
configurada para operar em modo de camada 3 (no switchport), 
endereçada com IPv4, tal interface será utilizada para enviar 
pacotes OTV para rede de transporte. 

Internal Interface – Esta é uma interface em camada 2 
(switchport) que é utilizado para receber o tráfego de vlans que 
serão estendidas entre os sites participantes do domínio OTV. Tal 
interface pode ser configurada em modo trunk ou Access e ser 
conectado a qualquer dispositivo em camada 2. 

MAC Routing - Tabela MAC de roteamento que faz associação 
de MAC com endereço IP de dispositivos EDGE remoto, a troca de 
informações de MAC se da pelos protocolos plano de controle do 
OTV. 

Overlay Interface – Interface lógica com suporte a multicast e 
com alcance a multidestino, tal interface encapsula frame ethernet 
adicionando cabeçalho do OTV e envia via a interface join. 

Overlay Network – Rede lógica que interliga diversos 
dispositivos EDGE para estender frames ethernet. 

Site – Rede de camada 2 ethernet que será estendido para 
outra rede, tais redes são chamadas de site, tais sites são 
conectados via a rede overlay. 

Site VLAN -  Vlan utilizada para troca de pacotes hello do OTV, 
tais pacotes serão responsáveis pela eleição do Authoritative Edge 
Device. 



OTV Overlay Network 
A rede de overlay promove o transporte entre diversos 

dispositivos EDGE que se conectam entre si, tal rede será 
responsável pelo transporte de tráfego ethernet encapsulado em 
OTV, via a rede overlay também é estabelecido a comunicação 
dos protocolos de plane de controle (control-plane) para controle 
do OTV. Tal rede é considerada virtual, ou seja, uma 
representação lógica da conectividade dos dispositivos EDGEs. 
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Figura 2 – OTV – Overlay Network 

 
Após o estabelecimento de adjacência de dispositivos EDGEs a 

tabela Mac é populada via protocolos de plano de controle do 
OTV, mas precisamente IS-IS e os endereçamento MAC são 
associados a IPs em tal tabela Mac (Tabela CAM). 

Rede Overlay e Grupos de Multicast 
Para redes de transporte que suportam multicast podemos 

mapear o tráfego do plano de controle (control-plane) para um 
grupo de multicast, dessa forma todos os dispositivos EDGE se 
registram nesse grupo e enviam pacotes de controle via esse 
grupo, o protocolo IGMPv3 é utilizado para se registrar ao grupo, 
após registrados dispositivos EDGE enviam pacotes hello com o 
endereço de IP de destino multicast, todos os outros dispositivos 
EDGE recebem e adjacências são formada, após formada a 
adjacências, dispositivos EDGE enviam pacote LSP (Link State 
Packets) do protocolo IS-IS para comunicar informações sobre 
endereços Mac apreendidos em sua interface interna (internal 
interface), é montado então a tabela de endereçamento MAC que 
será utilizada para encaminhamento de trafego ethernet no plano 
de dados (data-plane). 



Fluxo de Frames no OTV 
Quando um dispositivo EDGE recebe um frame ethernet em 

sua interface interna, o mesmo realiza uma pesquisa em sua 
tabela CAM, caso o endereço mac seja encontrado e aponte para 
outra interface interna é realizado a função básica de switching 
(funções do 802.1D), envia-se o frame para a interface associada 
a tabela CAM. Caso a entrada seja encontrada e seja associada a 
um IP (via Interface Overlay)  de um dispositivo EDGE remoto as 
seguintes ações são realizadas: 

- O Campo Preamble e Check sequence (FCS) é removido do 
frame ethernet original. 

- Adiciona-se o cabeçalho OTV no frame ethernet convencional 
e copia-se o campo 802.1Q do frame ethernet original para o 
cabeçalho OTV. 

- Adiciona informações de camada 3 adicionando o IP de 
destino encontrado na tabela MAC, tal IP é de um dispositivo 
EDGE remoto. 

- Envia o pacote via interface Join para rede de transporte. 
Quando pacote chega no EDGE de destino os mesmos passos 

são feitos porem em ordem reversa: 
- Recebe o pacote via interface Join. 
- Retira-se o cabeçalho de camada 3 IP. 
- Envia o pacote para interface Overlay lógica. 
- Faz a leitura do cabeçalho OTV verificando as informações 

necessárias. 
- Retira-se o cabeçalho OTV. 
- Faz a pesquisa na tabela MAC e encontra-se uma entrada que 

apontará para uma interface interna. 
- Envia o frame ethernet convencional via interface interna 

adicionado o campo Premable e check sequence (FCS) no frame 
que foi previamente retirado. 
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Figura 3 – OTV – Fluxo de Dados 

 


