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Introdução

Este documento descreve o processo de configurar um host, de distribuir e de configurar um
aplicativo virtual de HxBench, de ajustá-lo acima em ESXi, de configurar uma máquina virtual,
e de usar o aplicativo de HxBench.

●

Cisco HxBench é uma ferramenta do teste de desempenho do armazenamento que possa
ser usada para medir o desempenho da infraestrutura do armazenamento usando cenários
de teste e cargas de trabalho definidos.

●

Você pode transferir os óvulos deste link: -
 https://hyperflexsizer.cloudapps.cisco.com/ui/index.html#/hx_bench (a versão a mais
atrasada disponível é 1.3.7)

●

HxBench usa a ferramenta do benchmark de desempenho do armazenamento de Vdbench
do padrão para indústria.  (Vdbench é uma utilidade da linha de comando criada
especificamente para ajudar coordenadores e clientes a gerar as cargas de trabalho I/O do
disco a ser usadas validando o desempenho do armazenamento e a integridade de dados do
armazenamento. Os parâmetros da execução de Vdbench podem igualmente ser
especificados através de um arquivo de texto da entrada.)

●

Fornece-se como um dispositivo virtual para distribuir e testes executados. Simplifica o
benchmark de desempenho para ambientes virtualizados.

●

Esta é uma ferramenta de código aberto, disponível para a transferência do Web site
https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vdbench-downloads-1901681.html do
Oracle

●

Condições prévias da instalação

A estrutura de exemplo de rede para um conjunto com host múltiplos 

https://hyperflexsizer.cloudapps.cisco.com/ui/index.html#/hx_bench
https://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vdbench-downloads-1901681.html


Procedimento de instalação

A primeira etapa é a criação de um grupo HXbench da porta privado. Geralmente, isto pode ser
criado no vswitch inband do mgmt: -

1. Especifique uma identificação válida VLAN que seja usada para uma comunicação entre o
HXbench-VM e o teste VM que cria.

2. Certifique-se executar esta etapa em todos os anfitriões que são parte do conjunto.

3. O VLAN tem que ser permitido em UCS e em moldes vnic (alto-Mgmt) também de modo que
sejam resolvidos localmente dentro do FI: -



4. Ao distribuir os ÓVULOS certifique-se conectar a rede privada do hxbench ao grupo de porta
criado acima

A rede pública deve ser a rede de gerenciamento do controlador do armazenamento.

5. Certifique-se usar um DS compartilhado, em comparação com o datastore do springpath do
SCVM porque se viu que a cópia de arquivo ao teste VM falha se um DS compartilhado não é
usado.  (O formato do disco virtual pode permanecer preguiçoso fornecida grosso zerado).



6. Atribua o IPs e selecione o tipo da rede pública como a estática.

7. Em cima da distribuição bem sucedida, entre por favor através do GUI, username: appadmin,
senha: senha



Os detalhes e as relações IP são indicados no primeiro início de uma sessão: -

8. Transferência de arquivo pela rede Vdbench



9. Adicionar o vcenter: -

10. Em cima da conexão bem sucedida ao vcenter, escolha o teste (da lista predefinida). Nesta
etapa o HXbench distribuirá o teste VM em anfitriões



No exemplo abaixo, 4 testVMs foram escolhidos: -

Em toda a etapa para verificar HXbench de abertura reveja hxbench.log



sob /home/appadmin/hxbench/

A relação do padrão eth1 no HXbenchVM é 169.254.0.2

Durante o desenvolvimento VM você pode verificar logs para compreender o que está
acontecendo: -

Abaixo do tiro de tela mostra um teste de ping em 169.254.0.3 e em 169.254.0.4: os primeiros 2
IPs escolhidos para o teste VM

169.254.0.X IPs são atribuídos aos VM junto com os discos da capacidade escolhidos durante a
seleção do teste.



Em cima da ligação inicial bem sucedida dos VM, os arquivos serão copiados da
HOME/appadmin/espaço de trabalho/vdcode de HXbench no mesmo diretório no testVM.  (Se viu
que se o HXbench VM foi distribuído no springpath DS, esta cópia falhada)

Os testVMs com sucesso distribuídos com HXbench olharão como estes: -



Em qualquer momento se você gostaria de verificar os resultados de teste de HXbench
satisfazem verificam abaixo: -
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