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Introduction

Este documento descreve como configurar a política de posicionamento e mapear vNIC/vHBA
para o VCON.

Prerequisites

Requirements

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nas seguintes versões de hardware:

UCS Central 2.0(1a)●

Todos os dispositivos usados são dispositivos de laboratório●

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Procedimento

Etapa 1. Como mostrado na imagem, na barra de ação, escolha Criar uma política de colocação
de interface de host.



Etapa 2. Especifique a configuração necessária sob a política de posicionamento.

 Pode ser um destes:

   Linear ordenado - Os slots virtuais são atribuídos em ordem.

   Rodízio - Os slots virtuais são atribuídos sequencialmente.

    Todos - Todos os vNICs e vHBAs configurados podem ser atribuídos. Esse é o padrão.

   Somente atribuído - vNICs e vHBAs devem ser explicitamente atribuídos.

   Excluir dinâmico - vNICs dinâmicas e vHBAs não podem ser atribuídos.

   Excluir não atribuído - vNICs e vHBAs não atribuídos não podem ser atribuídos.

   Exclua usNIC - não é possível atribuir vNICs do usNIC.

  

Etapa 3. Para mapear a política configurada, em perfil de serviço/modelo de perfil de serviço,



navegue para Editar opções > Políticas > Teste de posicionamento da interface do host2, como
mostrado na imagem:

Etapa 4. Subsista perfil/modelo de perfil de serviço, clique no ícone Ferramentas e escolha
Configurar Posicionamento de Interface, como mostrado na imagem:

Etapa 5. Configurar as opções necessárias

 Escolha se a colocação manual da interface deve ser Ativada/Desativada.

 Adicione o vNICS e configure a porta do host, se necessário.

Preferência, escolha a preferência de seleção de slot virtual para cada slot virtual.



Pode ser um destes:

   Todos - Todos os vNICs e vHBAs configurados podem ser atribuídos. Esse é o padrão.

   Somente atribuído - vNICs e vHBAs devem ser explicitamente atribuídos.

   Excluir dinâmico - vNICs dinâmicas e vHBAs não podem ser atribuídos.

   Excluir não atribuído - vNICs e vHBAs não atribuídos não podem ser atribuídos.

   Exclua usNIC - não é possível atribuir vNICs do usNIC.

Etapa 6. Em PCI Order, clique nas setas para cima e para baixo para organizar o pedido.

Note: Se a opção Manual Interface Placement (Posicionamento manual da interface) estiver
ativada, o pedido da PCI será somente leitura.
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