Configurar a colocação /VCON da central 2.0
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Introdução
Este documento descreve como configurar a política da colocação e o mapa vNIC/vHBA ao
VCON.

Pré-requisitos
Requisitos
Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware:
Central UCS 2.0(1a)
Todos os dispositivos usados são dispositivos do laboratório
As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de
laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma
configuração (padrão) inicial. Se sua rede está viva, assegure-se de que você compreenda o
impacto potencial do comando any.
●

●

Procedimento
Etapa 1. Segundo as indicações da imagem, sob a barra da ação, escolha criam uma política da
colocação da relação do host.

Etapa 2. Especifique a configuração requerida sob a política da colocação.
Pode ser uma destes:
Linear pedido - Os entalhes virtuais são atribuídos em ordem.
Arredondamento robin - Os entalhes virtuais são atribuídos sequencialmente.
Todos - Todos os vNICs e vHBAs configurados podem ser atribuídos. Esse é o padrão.
Atribuído somente - os vNICs e os vHBAs devem explicitamente ser atribuídos.
Exclua dinâmico - Os vNICs e os vHBAs dinâmicos não podem ser atribuídos.
Exclua Unassigned - Os vNICs e os vHBAs Unassigned não podem ser atribuídos.
Exclua usNIC - os vNICs usNIC não podem ser atribuídos.

Etapa 3. A fim traçar a política configurada, sob o perfil do serviço/molde de perfil do serviço,

navegue para editar opções > políticas > colocação test2 da relação do host, segundo as
indicações da imagem:

Etapa 4. O molde de perfil do perfil/serviço de Underserice, clica sobre o ícone das ferramentas
e escolhe-o configura a colocação da relação, segundo as indicações da imagem:

Etapa 5. Configurar as opções requried
Escolha se colocação manual da relação a ser permitida/deficiente.
Adicionar o vNICS e configurar a porta de host se necessário.
A preferência, escolhe a preferência virtual da seleção do entalhe para cada entalhe virtual.

Pode ser uma destes:
Todos todos os vNICs e vHBAs configurados podem ser atribuídos. Esse é o padrão.
Atribuído somente - os vNICs e os vHBAs devem explicitamente ser atribuídos.
Exclua dinâmico - Os vNICs e os vHBAs dinâmicos não podem ser atribuídos.
Exclua Unassigned - Os vNICs e os vHBAs Unassigned não podem ser atribuídos.
Exclua usNIC - os vNICs usNIC não podem ser atribuídos.

Etapa 6. Na ordem PCI, clique para cima e para baixo setas para arranjar a ordem.
Nota: Se a colocação manual da relação é permitida, a ordem PCI é de leitura apenas.
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https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-UserGuides/Storage-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-20/b_CiscoUCSCentral_StorageManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-UserGuides/Server-Mgmt/2-0/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-20/b_CiscoUCSCentral_ServerManagementGuide-2-0_chapter_0100.html
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