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Inleiding

Dit document bevat overwegingen en stappen met betrekking tot het configureren van meerdere
Nexus 1000v virtuele switches voor gebruik met één Cisco Intelligent Automation for Cloud-
toepassing.

De volgende voorbeelden gebruiken twee Datacenters die één enkele instantie van vCenter delen,
hoewel de benadering en de methodologie ook van toepassing zijn op meerdere datacenters die
verschillende instanties van vCenter gebruiken die op verschillende UCS POD/Clusters lopen. In
alle gevallen is de bedoeling meerdere Nexus1000v virtuele switches te ondersteunen met één
Cisco IAC en PNSC. Merk op dat IAC werkstroomgestuurde configuratie voor meerdere vCenter
Datacentinstanties niet wordt ondersteund in de huidige release, omdat de IAC Service Resource
Cotainer op dit moment niet over meerdere vCenter-datacenters kan overspannen.



Vereisten

Cisco UCS met meerdere Nexus 1000v wordt ondersteund met de hieronder genoemde
productversies (niet noodzakelijk de minimum's). Raadpleeg voor de volledige matrixprinter voor
compatibiliteit van de oplossing de Cisco IAC-compatibiliteitsmatrix.

Cisco IAC-compatibiliteitsmatrix

Configuratiebenadering

De in dit document beschreven benadering is door de overheid gestuurd vs. door de IAC-
computergestuurd; dat wil zeggen dat de setup-configuratie proactief wordt uitgevoerd zodat de
beheerder kan beslissen wanneer hij een organisatie maakt naar wie Datacenter moet worden
ingezet. De instantie die de klant uitvoert, zal willen bepalen waar virtuele netwerkapparaten en
virtuele machines worden ingezet. Meer in het bijzonder, tijdens het leveren van add netwerk,
computer en netwerk POD's toevoegen en containers met serviceresources toevoegen, is de
beheerder geconcentreerd op welk Datacenter een organisatie en daaropvolgende virtuele
machines kan inzetten.
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Meervoudige datacenters - Meervoudige vCenter-stoffen

De volgende voorbeelden gebruiken twee Datacenters die één enkele instantie van vCenter delen,
hoewel de benadering en de methodologie ook van toepassing zijn op meerdere datacenters die
verschillende instanties van vCenter gebruiken die op verschillende UCS POD/Clusters lopen. In
alle gevallen is de bedoeling meerdere Nexus1000v virtuele switches te ondersteunen met één
Cisco IAC en PNSC.

Achtergrondinformatie

Zoals eerder vermeld, implementeert deze implementatie Cisco IAC met twee Nexus1000v onder
twee verschillende Datacenters in hetzelfde vCenter. De volgende illustratie laat zien hoe alle
gebieden samen in kaart worden gebracht.



Ondanks dat dit document niet specifiek is beschreven, is er een visuele weergave waarin twee
UCS POD's, elk met een eigen vCenter, één Cisco IAC en twee Nexus1000v virtuele switches
kunnen hebben.

Opmerkingen instellen

De verstrekte monsterstappen waren bedoeld om het concept-onderzoek te bewijzen met de
bedoeling een werkvoorbeeld te geven. Het doel was om een implementatieondersteuning te
modelleren voor twee Nexus1000v virtuele switches, één exemplaar van Cisco IAC en PNSC.



Provisioning werd alleen uitgevoerd voor geavanceerde netwerkservicemodule en VDC’s onder
die organisaties.

Gebruikmakend van één enkele Cisco IAC en PNSC werden bronnen ontdekt en geregistreerd.
netwerken werden opgebouwd, evenals POD's en containers op een proactieve manier, waarbij
de selecties specifiek waren voor elk Datacenter. Het eindresultaat is de mogelijkheid om een
organisatie in één datacenter (IT/ondersteuning) en vervolgens een andere organisatie onder een
ander Datacenter (IT/Support-II) in te zetten. Beide organisaties bestaan onder dezelfde
aanbesteding vanuit het perspectief van Cisco IAC en PNSC, hoewel ze dat niet hoeven te doen.

Het eindresultaat is de mogelijkheid voor de beheerder om een keuze te hebben om de apparaten
van het Geavanceerd Netwerk in te zetten op één Datacenter of een ander. Door de proactieve
instelling van netwerken, POD's en containers heeft de beheerder nu de keuze om geavanceerde
netwerkserviceapparaten in te zetten op een datacenter of een ander datacenter.

Bij het bestellen van een VDC moet de juiste computing POD worden geselecteerd. Er is
flexibiliteit in termen van welke datastore en cluster VM's per VDC (later beschreven) kunnen
inzetten. Afgezien van dit punt hebben het bestellen van VM's en het gebruik van Virtual Network
Services (Floating IP, Server TaakBalancer Binding) geen afhankelijkheden in termen van het in
een tweede Datacenter zijn met een tweede Nexus1000v.

1.0 vCenter Setup

Twee datacenters (ondersteuning en ondersteuning-II) zijn in gebruik binnen één vCenter. Elk
Datacenter heeft zijn eigen VSM en elk heeft één ESXi host die als VEM-module voor elke VSM
optreedt.

1.1 Nexus 1000v setup

De Nexus 1000v moet eerst door Cisco IAC worden ontdekt. Om dit te doen bieden we SNMP
gebruikersnaam, authenticatie en privacy protocol evenals SSH-referenties.



Een MD5 met een wachtwoord kan met de volgende opdracht van de meeste Unix-systemen
worden gegenereerd.

De Nexus 1000v moet de volgende configuratie met betrekking tot SNMP hebben om deze door
Cisco IAC te ontdekken.

Start vanuit Cisco IAC een ontdekking en specificeer uw Nexus1000v.

1.2 Nexus 1000v-registratie

Na de ontdekking moet u uw N1kv registreren via Setup -> Infrastructuur beheren. De registratie
geeft het apparaat een Vriendelijke naam, definieert de Rol van het Apparaat en identificeert de
verbinding met de PNSC het momenteel geïntegreerd is met.

Het volgende is een voorbeeld van hoe het registratieformulier er er in de IAC zou kunnen uitzien
voor Nexus1000v.



Het volgende is een voorbeeld van de beleidsmatige configuratie aan de onderkant van de
nexus1000v-configuratie, die al klaar zou moeten zijn voor integratie van Nexus1000v en PNSC:

Het volgende bevestigt integratie met PNSC (PNSC kan beide Nexus1kvs zien)

1.3 Netwerken aan IAC toevoegen

Voor Organisatie-implementaties die Advanced Network Services omvatten, moet Cisco IAC op
de hoogte worden gebracht van welke netwerken u wilt gebruiken. De vereiste netwerken zijn
infrastructuur, service en internettransport die geconfigureerd is op elke Nexus1kv. Dit betekent
Layer 2 domein (VLAN) voor elk van de netwerken bestaat binnen beide datacenters.

Elke Nexus1kv heeft een uplink die aan de vmnic(s) van de ESXi-host is gebonden en die op zijn



beurt aan de fysieke switchfabric is gebonden. Op deze manier is de communicatie host-to-host,
intercluster of zelfs interdatacenter, zolang het Layer 2-domein verspreid is en niet geïsoleerd is.
De Enterprise-, Taakverdeling- en Trekkernetwerken worden hier niet genoemd omdat ze
dynamisch door Cisco IAC tijdens de organisatie en VDC-creatie worden gemaakt. Gebruikers- en
beheernetwerken zijn niet relevant voor deze discussie.

Als er een infrastructuur-, service- of internet-doorvoernetwerk wordt toegevoegd, bepaalt het
netwerkpad welke Nexus1kv moet worden gebruikt en op welke manier Datacenter zal worden
gebruikt. Dit is een belangrijk punt om op te merken in plaats van alle gevallen toe te voegen
waarin een netwerk bekend is - d.w.z. de vSwitch van elke esxi-host, elke Nexus1kv, selecteren
we precies welk middel we willen gebruiken om dit netwerk te bereiken.

Het eindresultaat is dat wanneer een ontvanger later door de Cisco IAC-werkstroom aan een VM
wordt toegewezen, het netwerk dat met de Nexus1kv in zijn Datacenter is gekoppeld, zal worden
gebruikt. Deze scheiding is vereist tussen Datacenters wanneer Nexus1000v per Datacenter
wordt ingezet.

Het volgende is een voorbeeld van de integratie van het vCenter van de twee virtuele switches die
in dit document worden gebruikt

aangenomen dat het poortprofiel is geconfigureerd in Nexus1000v, zal hetzelfde netwerk bestaan
en geselecteerd zijn (na ontdekking door Cisco IAC) als een vCenter poortgroep. Deze vCenter
poort-groep heeft een netwerkpad dat specifiek is voor Nexus1000v. IAC onderhoudt deze
poortgroepen en netwerkmappings in zijn database via de standaardtabel om later te beslissen
welk netwerk het juiste netwerk moet gebruiken op de aan de VM toegewezen vink.

In de volgende secties worden specifieke selecties gebruikt in het conceptbewijs bij het uitvoeren
van Add Network.

1.4 Infrastructuurnetwerk - Voeg netwerken toe aan Cisco UCS



1.5 Servicenetwerk - add netwerken naar Cisco UCS



16.6 Internet Transit Network - Add Networks to Cisco IAC

1.7 Een netwerk maken van POD’s

De POD's van het netwerk worden vereist om fysieke en virtuele netwerkapparaten logisch te
groeperen. In dit geval, identificeren we elk van Nexus1kv in elk netwerk POD en voorzien we de
reeks VLAN's die te gebruiken zijn. Hier hebben we overlappingen omdat IAC toegewezen



netwerken en VLAN's dienovereenkomstig kan beheren maar we willen afzonderlijke netwerk-
POD's hebben omdat elk één van de virtuele Nexus1000v-switches specificeert en ook om
individuele berekende POD's en een Resource containers in kaart te brengen; één specifiek voor
elk Datacenter.

Een belangrijk aspect om in overweging te nemen is dat wanneer Cisco IAC netwerken moet
maken voor huurders, bedrijfsdoorvoer en een taakverdeler, het deze netwerken wil maken binnen
de Nexus1kv die poortprofielen (vCenter-poortgroepen) heeft verbonden aan de Virtual Devices
(CSR) van die organisatie. Bijvoorbeeld, als CSR in Datacenter A voorzien is van een
infrastructuurnetwerk voor beheer, en een internet transitnetwerk op Nexus1kv A, zal Cisco IAC
de huurdersnetwerken zowel als het netwerk van de Transit en van de Laad van de Laad in dit
zelfde Nexus1kv willen creëren.

Hieronder worden de POD-instellingen van het netwerk gebruikt:

1.8 Computers maken

De computer-POD identificeert het onderliggende type infrastructuur, in dit geval vCenter vs.
OpenStack of EC2. De POD identificeert ook het vCenter-datacenter en de UCS Manager (die de
B-Series h/w voor deze cluster/POD-ondersteuning vertegenwoordigen).

Opgemerkt moet worden dat, alhoewel beide computing POD's dezelfde UCS Manager en
hetzelfde vCenter (verschillende datacenters) gebruiken, alle UCS Manager en vCenter die Cisco
IAC heeft ontdekt, beschikbaar zijn voor selectie. Op deze manier kan een Nexus1kv in een
andere Cluster/POD worden gerefereerd en gebruikt.

Hieronder staan voorbeelden van de instellingen die tijdens dit conceptbewijs zijn gebruikt. (Let
op: deze weergave van al gemaakte computing POD’s is gewijzigd):



1.9 Serviceresources - container

De container voor serviceresources is de laatste stap in het identificeren en monteren van de
verenigingen van computing-, opslag- en netwerkbronnen. Er dient op te worden gewezen dat
elke serviceresources - container is gemaakt van volledig verschillende selecties voor alle
artikelen. dat is opzettelijk .

Aangezien de computing POD-referenties naar het netwerk-POD verwijzen, wordt de virtuele
switch en het bereik van VLAN-huurders bekend bij de serviceresources - container. Het
Datacenter wordt geïdentificeerd met selectie van de eerder gevormde computing POD.

Aangezien het Datacenter meerdere VMware-clusters en een datastores zou kunnen hebben,
wordt de optie gepresenteerd om voor elke computer een selectie te maken. Deze zullen tijdens
implementatie worden gebruikt om de locatie van Virtual Network Devices te bepalen.

De eerder gedefinieerde netwerken zijn ook beschikbaar voor selectie. Dit is een belangrijke stap.
herinneren eraan dat de netwerken werden toegevoegd en dat alleen enkele selecties werden
gemaakt op basis van het netwerkpad, met inbegrip van Nexus1000v, dat deel uitmaakt van het
Datacenter.

Bijvoorbeeld:



Het is belangrijk om netwerken te selecteren die overeenkomen met het netwerkpad inclusief
Nexus1000v voor het gewenste Datacenter, aangezien virtuele machines in dit Datacenter alleen
toegang hebben tot het netwerkpad van zijn Nexus1000v.

Hieronder staan de serviceresources-containers die voor elk datacenter zijn geassembleerd; U
dient er rekening mee te houden dat het ook mogelijk is reserveringen voor Resource Pool CPU’s
en geheugen op te geven, alleen de omvang van de opslagcapaciteit (CPU’s) en limieten in te
stellen.



1.10 Add Public Subnet to Network POD

Een laatste aspect dat in aanmerking moet worden genomen is de toevoeging van openbare
subnetten. Tijdens dag0 van de configuratie van Cisco IAC, wordt de eerste Netwerk-POD



toegevoegd evenals een pool van openbare adressen. Openbare adressen worden gebruikt voor
internetbereikbaarheid voor virtuele machines in onbeschermde openbare gebieden, virtuele
machines in beschermde gebieden via zwevende IP (Static NAT) en het laden van Balancer
Virtual IPs (VIPs).

Aangezien een tweede POD van het Netwerk werd toegevoegd overeenkomend met de tweede
Nexus1000v, is het belangrijk om te onthouden om een reeks openbare adressen voor dit Netwerk
POD toe te voegen alvorens Organisatie van het Netwerk uit te voeren.



1.11 Organisatie maken

Wanneer u een organisatie maakt, selecteert u een van de items op het formulier voor de
serviceresources. De selectieopties zijn opzettelijke keuzes waarbij de beheerder kan selecteren
waar en hoe de geavanceerde netwerkservices virtuele apparaten (CSR, VSG, VPX) moeten
worden ingezet; en naar welke netwerken deze moeten worden aangesloten.



De details van de eerder geassembleerde container worden gemakkelijk gepresenteerd, zodat de
beheerder de totale eerder geassembleerde afbeeldingen gemakkelijk kan begrijpen. Hieronder
staan de selecties die tijdens de Creation Organisation zijn gemaakt.

De Virtual Network Devices zal worden ingezet in een Resource Pool met dezelfde naam als de
Service Resource container zoals hieronder wordt getoond:



1.12 Virtueel datacenter maken

Zodra de organisatie met succes is ingezet, is de volgende stap om een Virtual Data Center te
creëren. Selecties in het formulier Virtuele datacenter maken zijn onder meer het selecteren van
een computing POD, Cluster en Datastore. De container voor serviceresources heeft deze
selecties ook om te bepalen waar de Virtual Network Devices zal worden ingezet voor het maken
van organisaties. Met Create Virtual Data Center bepalen de selecties waar de verhuurde VM's op
vCenter worden ingezet. Deze VM's zijn verbonden met nieuwe "Tenant"-netwerken die zijn
toegevoegd in openbare en/of particuliere zones, zoals de VDC voorstelt.

Neem het tweede Datacenter (Support-II) als voorbeeld, er is een gouden VDC met twee zones
gecreëerd. In dit voorbeeld zal deze VDC VM's in dezelfde Cluster en Datastore houden als de
Virtual Network Devices. Er wordt een nieuwe Resource Pool gecreëerd met de
naamgevingsconventie van de "Tenant"- "VDC".

De computte POD moet overeenkomen met een POD van het Netwerk van de Nexus1kv voor het
Datacenter dat u wilt gebruiken. Dit betekent dat de beheerder moet begrijpen/onthouden welke
POD van het Netwerk zij met de gekozen Compute POD hebben geassocieerd. In onze gevallen
is het zinvol om de POD te selecteren dat ook in de serviceresources - container werd gebruikt.
Dezelfde Cluster en Datastore werden ook gekozen voor eenvoud, hoewel elke Cluster en
Datastore onder dit Datacenter zou volstaan.

1.13 Aanvullende overwegingen

De datuplink op de Nexus1kv stamt VLAN’s uit de stof (via de fysieke bocht) op elk van de ESXi-
hosts. Dit moet handmatig worden ingesteld om de specifieke VLAN’s van de infrastructuur-,
service-, internet-doorvoer- en Network POD VLAN-bereik (uw volgende huurder-, belasting- en



bedrijfsnetwerken) over te brengen.

Een voorbeeld van de uplink is:

1.13 Registratie van plaatselijke sjablonen is vereist

De datuplink op de Nexus1kv stamt VLAN’s uit de stof (via de fysieke bocht) op elk van de ESXi-
hosts. Dit moet handmatig worden ingesteld om de specifieke VLAN’s van de infrastructuur-,
service-, internet-doorvoer- en Network POD VLAN-bereik (uw volgende huurder-, belasting- en
bedrijfsnetwerken) over te brengen.



   

1.14 Samengestelde POD-overwegingen

De computing POD die is geselecteerd tijdens de creatie van VDC, moet zijn voorzien van een
Network POD Association met de Nexus1000v virtuele switch die u wilt gebruiken. Op het moment
van deze auteur is er de mogelijkheid om computing POD-tracking te selecteren met
CSCuo41679 Computatie-vervolgkeuzemogelijkheden voor VDC-computingsysteem instellen
(meer restrictief)

Samenvatting: Er zijn meerdere computing POD's gedefinieerd. 'stress2 pod' wordt bijvoorbeeld
geassocieerd met één netwerk POD dat Nexus1kv A heeft en een andere computing POD.
'Stress2 berekende POD Support II' is gekoppeld aan een ander netwerk POD dat Nexus1kv B
heeft.

Aangezien de onderliggende Org werd opgericht met een serviceresources - container die verwijst
naar "Stress2 computer POD Support II", is de CSR al ingezet om het netwerkpad van Nexus1kv
A te bepalen. Als we proberen een VDC op deze CSR te creëren en huurnetwerken voor de VDC
aan te bieden in Nexus1kv B, zullen ze niet toegankelijk zijn voor de CSR. De reden hiervoor is
dat de CSR in Datacenter A staat, wat overeenkomt met Computing en Network POD met
Nexus1kvA en dat de VDC-netwerken nu zijn gemaakt in Nexus1kv B, wat niet toegankelijk is in
Datacenter A.

Gerelateerde informatie

Cisco Intelligent Automation for Cloud●

/content/en/us/support/cloud-systems-management/intelligent-automation-cloud/tsd-products-support-series-home.html?referring_site=bodynav

	Cisco UCS 4.0 Meervoudige Nexus 1000v virtuele switches
	Inhoud
	Inleiding
	
	Vereisten
	

	Configuratiebenadering
	Meervoudige datacenters - Meervoudige vCenter-stoffen
	Achtergrondinformatie
	Opmerkingen instellen
	1.0 vCenter Setup
	1.1 Nexus 1000v setup
	1.2 Nexus 1000v-registratie
	1.3 Netwerken aan IAC toevoegen
	1.4 Infrastructuurnetwerk - Voeg netwerken toe aan Cisco UCS
	1.5 Servicenetwerk - add netwerken naar Cisco UCS
	16.6 Internet Transit Network - Add Networks to Cisco IAC
	1.7 Een netwerk maken van POD’s
	1.8 Computers maken
	1.9 Serviceresources - container
	1.10 Add Public Subnet to Network POD
	1.11 Organisatie maken
	1.12 Virtueel datacenter maken
	1.13 Aanvullende overwegingen
	1.13 Registratie van plaatselijke sjablonen is vereist
	1.14 Samengestelde POD-overwegingen

	Gerelateerde informatie


