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Introdução

Este original descreve o Network Interface Cards (NIC) requisita novamente a edição em
vários?ns adaptadores do cartão de interface virtual da série C Gen (VIC). Uma mudança do
comportamento é observada com referência à colocação do Host Bus Adapter do /virtual da placa
de interface da rede virtual (VNIC) (vHBA), ordem do dispositivo, enumeração da interconexão de
componente periférico (PCI), e contribui ao PCI requisita novamente edições é considerada dos
vários sistemas operacionais (OS).

Informações de Apoio

A edição é causada devido a:

Adição/supressão dos vNICs●

Repartição do server●

Elevação do server●

Esta edição é causada pela enumeração NIC que ocorre depois que você aplica um BIOS,
firmware, elevação da correção de programa ou a fim adicionar NIC novos.
Os virtuais switch (vSwitches) que fornecem uma comunicação de rede ao mundo exterior são
configurados com base nos nomes de Network Interface Controller da máquina virtual (VMNIC).
Se todos os NIC são rebatizados, os pacotes de rota dos vSwitches às relações que já não
existem.

  

O gerenciador de sistema do Unified Computing (UCSM) segue o algoritmo padrão do equilíbrio
da carga quando trata as portas de host VIC13XX.

Observe que:

O número total de vNICs obtém distribuído proporcionalmente a sua relação relativa da
capacidade.

1.

O sistema tenta colocar mais vNICs na placa de adaptadores com capacidade mais alta do
vNIC e menos vNICs na placa de adaptadores com mais baixa capacidade. Em

2.



consequência, o sistema atribui apropriadamente a colocação real aos vNICs que obtêm por
sua vez traçados à placa de adaptadores pretendida da enumeração da interconexão do
componente periférico (PCIe). Esta colocação acontece por ordem de sua ordem real.
No caso de instalação misturada-Mezz, contanto que todo o apoio das placas de
adaptadores exigiu a capacidade, o algoritmo da distribuição de carga assegura-se de que
esse pelo menos um vNIC e um vHBA obtenha colocado em cada um das placas de
adaptadores.

3.

Impacto de sistema do OS de VMware

O PCI ID ao relacionamento da numeração VMNIC é determinado no tempo da bota e é
participado automaticamente no arquivo esx.conf situado em /etc/vmware/ para a persistência. O
host ESX/ESXi faz a varredura primeiramente do número do seg, a seguir do número do
barramento, do número de slot, e finalmente do número da função. Esta ordem assegura-se de
que as portas na mesma multiporta NIC estejam numeradas sequencialmente.

Quando ESXi/ESX é instalado, a ordem VMNIC é sequencial. Isto muda ao longo do tempo
enquanto os NIC são removidos e outros NIC estão adicionados. Isto conduz à ordem VMNIC que
é indesejável e não em sincronia com a convenção de nomeação em outros anfitriões ESX/ESXi.

ESXi não segue sempre a ordem do endereço PCI quando enumera VMNIC e dispositivos do
vHBA. Na instalação inicial, o endereço PCI é seguido. Contudo, porque os dispositivos estão
removidos e adicionados, há um algoritmo específico que segure a ordem. Isto pode fazer com
que as ordens VNIC/vHBA tornem-se incorretas ou fora da sincronização entre o serviço-perfil e o
OS.

Refira VMware KB: http://kb.vmware.com/kb/2019871

ESXi 5.5 e 6.0 mudou-o é algoritmo da ordem, mesmo que estes sintomas continuassem.
Refira: http://kb.vmware.com/kb/ 2091560

Resolução

Na instalação inicial, as tentativas do esquema do novo nome para atribuir nomes em uma ordem
predizível por um local físico. Depois disso, mantém um nome de dispositivo estável mesmo
através da adição ou da remoção dos outros dispositivos ao sistema. No tempo de instalação,
tipicamente os dispositivos que são integrados no cartão-matriz do sistema recebem os mais
baixos nomes numerados, na ordem que suas portas emissora estão numeradas no exemplo do
sistema, e os dispositivos que estão em entalhes pluggable recebem os nomes numerados os
mais altos seguintes, na ordem que os entalhes estão numerados no caso. O leitor deve notar
que este processo ignora os dispositivos para que nenhum direcionador é encontrado.

Solução

A edição pode ser resolvida por estas soluções:

Etapa 1. Reinstalação de ESXi.

Etapa 2. Corrija manualmente a requisição do Shell Seguro (ssh) de ESXi.

http://kb.vmware.com/kb/2019871
http://kb.vmware.com/kb/2091560


Etapa 3. Crie uma política da colocação vNIC/vHBA em UCSM.

Etapa 2. Corrija manualmente a requisição do ESXi SSH:

1. Obtenha o mapeamento do MAC address de UCSM GUI para o server segundo as indicações
da imagem:

 

2. Obtenha o mapeamento do MAC address de ESXi CLI.

[root@ucs-116:~] esxcli network nic list



3. Verifique se os endereços MAC de UCSM combinam com a saída da lista NIC da rede do
esxcli.

Nesta saída, os endereços MAC não combinam, vmnic2 e vmnic4 obtêm trocados. Isto é devido
ao barramento PCI requisita novamente a edição.

4. Verifique o barramento PCI que pede no esxcli.

localcli --plugin-dir /usr/lib/vmware/esxcli/int/ deviceInternal alias list | grep -i vmnic |

sort -k3

O barramento PCI que pede entre vmnic2 e vmnic4 obtém trocado.

5. Note o número do barramento PCI, e use estes comandos a fim fixar a requisição:

localcli --plugin-dir /usr/lib/vmware/esxcli/int/ deviceInternal alias store --alias

vmnic2 --bus-address s00000000:05.00 --bus-type pci

localcli --plugin-dir /usr/lib/vmware/esxcli/int/ deviceInternal alias store --alias

vmnic4 --bus-address s00000000:07.00 --bus-type pci

6. Recarregue e uma vez que o host vem acima, verifique pedir PCI e lista NIC:



Você corrigiu com sucesso a requisição PCI. 

Etapa 3. Crie uma política da colocação vNIC/vHBA em UCSM

Em UCSM, navegue para prestar serviços de manutenção à colocação do perfil > da rede >
Modify vNIC/vHBA.

1. Durante a inicial instale: navegue para alterar a política da colocação vNIC/vHBA segundo as
indicações da imagem.

2. Agora você vê a porta de host Admin como ALGUNS. Esta seria uma atribuição do
arredondamento robin, aquela põe vnic0 sobre a porta de host 1, e vnic1 na porta de host 2.
Se você quer adicionar dois vNICs adicionais ao serviço-perfil, combine primeiramente a porta de
host atribuída dos vNICs que já existem:



3. Então, adicionar todos os vNICs novos somente à porta de host 2. Isto manterá o endereço PCI
dos vNICs PRE-existentes, e não causará nenhuma re-atribuição:

Note: Você tem agora 1 vNIC na porta de host 1, e 3 vNICs na porta de host 2. O ponto do
Balanceamento de carga é de modo que a carga e a largura de banda sejam distribuídas
uniformemente. Se você tem uma carga mais alta em uma porta de host, pôde causar um
impacto do desempenho/largura de banda. Se mais de 2 vNICs adicionais devem ser
criados, recomenda-se o plano uma reinstalação do OS a fim manter as portas de host
distribuiu uniformemente.

Defeitos

CSCut78943 - VIC1340/1380 com ordem errada da colocação do vNIC e do vHBA.●

CSCuv19605 - Incapaz de ajustar a porta de host para vNICs quando você usar a política de
conectividade.

●

Um defeito do realce foi arquivado. O instalador HX deve criar a política da colocação vNIC/vHBA
a fim evitar a requisição PCI NIC.

Note: As alterações à política da colocação do vCON, o vCON ou a porta de host Admin
puderam conduzir às mudanças diferentes da enumeração de PCIe. os vNICs vCON1 são
enumerados antes dos vNICs vCON2.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCut78943
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuv19605
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