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Introduction

O Cisco Unified Computing System (UCS) oferece dois métodos para implementar a qualidade de
serviço (QoS):

Classes de sistema —Especifica a alocação de largura de banda para certos tipos de tráfego
em todo o sistema.

●

Políticas de QoS —Atribui classes de sistema para vNICs e vHBAs individuais.●

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento da administração de software e hardware do
Cisco UCS.

Certifique-se de atender a estes requisitos antes de tentar esta configuração:

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas no Cisco UCS.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste documento iniciaram com uma



configuração padrão. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of
any command.

Convenções

Consulte as Convenções de Dicas Técnicas da Cisco para obter mais informações sobre
convenções de documentos.

Configurar

Nesta seção, você encontrará informações para configurar os recursos descritos neste
documento.

Nota: Use a Command Lookup Tool (somente clientes registrados) para obter mais informações
sobre os comandos usados nesta seção.

Diagrama de Rede

Abaixo está uma topologia típica usada com o Cisco UCS:

Aqui está o diagrama de rede usado para este exemplo de configuração:

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Classes de sistema

O Cisco UCS usa o Data Center Ethernet (DCE) para lidar com todo o tráfego dentro de um
sistema Cisco UCS. Essa melhoria padrão do setor para Ethernet divide a largura de banda do
pipe Ethernet em oito vias virtuais. As classes de sistema determinam como a largura de banda
DCE nessas rotas virtuais é alocada em todo o sistema Cisco UCS.



Cada classe de sistema reserva um segmento específico da largura de banda para um tipo
específico de tráfego. Isso fornece um nível de gerenciamento de tráfego, mesmo em um sistema
com excesso de assinaturas. Por exemplo, você pode configurar a classe de sistema de
Prioridade de Canal de Fibra para determinar a porcentagem de largura de banda de DCE
alocada ao tráfego FCoE.

Esta tabela descreve as classes de sistema:

Classe
do
sistema

Descrição

Priorida
de
Platinum
Gold
Priorida
de Silver
Priorida
de
Bronze

Defina a qualidade do serviço para todos os
servidores que incluem uma dessas classes de
sistema na definição da qualidade do serviço
no perfil de serviço associado ao servidor.
Cada uma dessas classes de sistema gerencia
uma via de tráfego. Todas as propriedades
dessas classes de sistema estão disponíveis
para você atribuir configurações e políticas
personalizadas.

Priorida
de de
melhor
esforço

Define a qualidade do serviço para a faixa
reservada para o tráfego Ethernet básico.
Algumas propriedades desta classe de sistema
são predefinidas e não podem ser modificadas.
Por exemplo, essa classe tem uma política de
queda para permitir que ela descarte pacotes
de dados, se necessário.

Priorida
de de
Fibre
Channel

Define a qualidade do serviço para a faixa
reservada para o tráfego Fibre Channel over
Ethernet. Algumas propriedades desta classe
de sistema são predefinidas e não podem ser
modificadas. Por exemplo, essa classe tem
uma política no-drop para garantir que nunca
descarte pacotes de dados.

Conclua estes passos para configurar classes de sistema:

Faça login no Cisco UCS
Manager.

1.



No painel de navegação, clique na guia LAN.2.
Expanda LAN > LAN Cloud.3.
Clique no nó Classe de Sistema QoS.4.
Na guia Geral, marque a caixa de seleção Habilitado ao lado de cada opção Prioridade para
a classe de sistema que você deseja configurar para atender às necessidades de
gerenciamento de tráfego do sistema e configure os valores conforme descrito:Os valores
COS variam de 0 a 7 (onde 0 é o menor valor e 6 é o maior). O COS 7 é reservado para
tráfego interno. O valor "any" da COS é igual ao melhor esforço.Se você marcar a caixa de
seleção Packet Drop, os pacotes serão descartados para essa classe específica.Os valores
de peso variam de 1 a 10. A porcentagem de largura de banda pode ser determinada
adicionando os pesos de canal para todos os canais e depois divida o peso de canal para o
qual você deseja calcular a porcentagem pela soma de todos os pesos.Observação: nem
todas as propriedades são configuráveis para todas as classes de sistema.

5.

Clique em Salvar alterações para salvar suas alterações.6.

Políticas de QoS

As políticas de QoS atribuem uma classe de sistema ao tráfego de saída para uma vNIC ou
vHBA. Você deve incluir uma política de QoS em uma política vNIC ou vHBA e incluir essa
política em um perfil de serviço para configurar o vNIC ou vHBA.

Conclua estes passos para criar políticas de QoS:

Faça login no Cisco UCS
Manager.

1.



   

No painel de navegação, clique na guia LAN.2.
Expanda LAN > Políticas > Nome da organização.Se o sistema não implementar
multilocação, todas as políticas estarão sob a organização raiz.

3.

Clique com o botão direito do mouse em Política de QoS e escolha Criar política de QoS.4.
Na caixa de diálogo Criar política de QoS, insira no campo Nome um nome exclusivo para a
diretiva.

5.

Na lista suspensa Prioridade, escolha a classe de sistema que deseja atribuir ao tráfego
através da vNIC.

6.

Click OK.7.

Verificar

No momento, não há procedimento de verificação disponível para esta configuração.

Troubleshoot

Atualmente, não existem informações disponíveis específicas sobre Troubleshooting para esta
configuração.

Informações Relacionadas
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