Windows 2012 NPIV no exemplo de
configuração UCS
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Introdução
Este documento descreve como configurar a virtualização de Windows Server 2012 N_Port ID
(NPIV) na versão 2.1(2a) do sistema de Unified Computing (UCS). Com esta característica, uma
máquina virtual (VM) essas corridas em um server pode compartilhar de um único adaptador, e
ainda tem o acesso independente a seu próprio armazenamento protegido.

Pré-requisitos

Requisitos
A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:
●

Direcionador de Network Interface Controller da tela de Windows (fNIC)
compatível com versão 2.1(2) do gerente UCS (UCSM)

●

●

●

Imagem de firmware do cartão de interface virtual da versão 2.1(2) UCSM (VIC)
Versão 2.1(2) UCSM nos módulos de E/S da interconexão da tela (IOMs)
2012 hyper-v e Windows 2012 convidados

Componentes Utilizados
As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:
Versão 3.0 hyper-v
Windows Server 2012
Armazenamento de NetApp
O chassi UCS, tela interconecta, e server das B-séries
Switches Cisco Nexus série 5000
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 a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto
potencial de qualquer comando.
●

●

●

●

●

Configurar
Termine estas etapas a fim configurar NPIV:
1. De uma perspectiva UCS, você deve configurar seu perfil do serviço com os dois
adaptadores virtuais do barramento do host (vHBAs), um para cada tela. Esta imagem
mostra os vHBAs para um perfil do serviço. Você pode correlacionar os nomes da porta
mundiais (WWPN) com o perfil do serviço na saída que é mostrada mais tarde no
documento.
Note: Quando você usa o armazenamento da rede de área de armazenamento (SAN) a fim
carreg anfitriões hyper-v, é altamente recomendado que um conjunto separado de vHBAs
esteja usado para o tráfego VM e para carreg do dispositivo. Este exemplo esboça uma
configuração básica com dois vHBAs.

2. Configurar sua rede de área do Virtual Storage (VSAN) do gerente hyper-v. Você deve criar
dois VSAN, um para cada tela. Quando você cria um VSAN em outros anfitriões hyper-v,
assegure-se de que você use os mesmos nomes; se não, a migração viva não trabalha.
Clique o host, e clique então o gerente virtual SAN.

3. Crie um Fibre Channel novo SAN chamado FabricA, e selecione o nome de nó mundial
(WWNN) /WWPN que corresponde a vHBA0-FabricA.

4. Adicionar FabricB, e selecione o WWNN/WWPN que corresponde a vHBA1-FabricB.

5. Configurar os ajustes para Windows Server 2012 VM, e adicionar dois adaptadores do Fibre
Channel. Com o VM posto fora, clicar com o botão direito e escolha ajustes. Isto é feito com
a gerente de cluster do Failover porque estes anfitriões são parte de um conjunto.

6. O clique adiciona o hardware, adaptador seleto do Fibre Channel, e o clique adiciona.

7. Selecione SAN virtual FabricA para o primeiro adaptador, e SAN virtual FabricB para o
segundo adaptador.

Estas imagens mostram ambos os adaptadores e seu WWNNs respectivo/WWPN.

8. Adicionar o Zoneamento em 5k Switch do nexo.
Está aqui um exemplo de como o 5000 Series Switch do nexo pôde olhar (o Zoneamento
para WWPN dos vHBAs UCS não é mostrado):

! Zoning for HYVERTEST Fabric A
fcalias name HYPERVTEST vsan 10
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f
zone name HYPERVTEST_to_NetApp1 vsan 10
Member fcalias HYPERVTEST
Member fcalias NetApp1
zoneset name HyperVZoneset1 vsan 10
member HYPERVTEST_to_NetApp1
zoneset activate name HyperVZoneset1 vsan 10

!Zoning for HYPERVTEST Fabric B
fcalias name HYPERVTEST vsan 11
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:10
member pwwn c0:03:ff:69:d1:5c:00:11
zone name HYPERVTEST_to_NetApp2 vsan 11
Member fcalias HYPERVTEST
Member fcalias NetApp2
zoneset name HypervZoneset2 vsan 11
member HYPERVTEST_to_NetApp2
zoneset activate name HyperVZoneset2 vsan 11

9. Adicionar os WWPN a NetApp a fim certificar-se que podem alcançar os números de
unidade lógica (LUN).

Vive a migração
Cada adaptador VM tem dois grupos de WWNN/WWPN. Estes são usados por hyper-v durante
uma migração viva. Esta imagem mostra como cada um dos WWPN é usado durante a migração
viva.

Fonte: Vista geral virtual hyper-v do Fibre Channel
Éimportante notar que há um momento da sobreposição em que ambos os WWPN são entrados
à tela.
Isto garante o trabalho contínuo no armazenamento sem interrupção, mesmo em caso da falha da
migração.
A seção viva da migração da verificação mostra o base de dados do flogi durante o processo de
migração vivo assim que você pode ver ambos os WWPN para o flogi do adaptador durante o
processo.

Migração rápida
Ao contrário da migração viva, a migração rápida suspende temporariamente o VM que é
movido.
Devido a isto, não há nenhuma razão entrar ambos os WWPN de um grupo. Em lugar de, o VM
pode logout de um nó e entrar de um novo nó.

Verifique a migração viva
Se tudo é configurado corretamente, você deve ver uma entrada do flogi no base de dados do

flogi para os vHBAs UCS e os adaptadores do Fibre Channel VM.

NEXUS1# show flogi database
-------------------------------------------------------------------------------Interface VSAN FCID Port Name Node Name
-------------------------------------------------------------------------------fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1
San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA0-FabricA
San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for
Adapter FabricA
NEXUS2# show flogi database
-------------------------------------------------------------------------------Interface VSAN FCID Port Name Node Name
-------------------------------------------------------------------------------fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81
San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f <vHBA1-FabricB
San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po32 11 0x9f0007 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Set A for
Adapter FabricB

A fim mostrar o LUN, para abrir o gerenciamento de disco no convidado VM, e para entrar nos
discos da nova varredura comande. Se o LUN aparece duas vezes, o I/O Multipath (MPIO) não
está permitido.
Durante uma migração viva, você deve ver que o WWPN para ambos endereço ajustou A e
endereço B ajustado em cada um do Switches.

NEXUS1# show flogi database
-------------------------------------------------------------------------------Interface VSAN FCID Port Name Node Name
-------------------------------------------------------------------------------fc1/31 10 0x930001 50:0a:09:83:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 10 0x930000 50:0a:09:84:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po31 10 0x930002 24:1f:54:7f:ee:57:1d:c0 20:0a:54:7f:ee:57:1d:c1
San-po31 10 0x930003 20:00:00:25:b5:02:a0:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f
San-po31 10 0x930004 20:00:00:25:b5:02:a0:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po31 10 0x930005 20:00:00:25:b5:02:a0:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po31 10 0x930006 20:00:00:25:b5:02:a0:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po31 10 0x930007 20:00:00:25:b5:02:a0:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po31 10 0x930008 20:00:00:25:b5:02:a0:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po31 10 0x930009 c0:03:ff:69:d1:5c:00:0e c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A
San-po31 10 0x93000a c0:03:ff:69:d1:5c:00:0f c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B
NEXUS2# show flogi database
-------------------------------------------------------------------------------Interface VSAN FCID Port Name Node Name

-------------------------------------------------------------------------------fc1/31 11 0x9f0001 50:0a:09:84:8d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
fc1/32 11 0x9f0000 50:0a:09:83:9d:80:b7:ae 50:0a:09:80:8d:80:b7:ae
San-po32 11 0x9f0002 24:20:54:7f:ee:57:1a:80 20:0b:54:7f:ee:57:1a:81
San-po32 11 0x9f0003 20:00:00:25:b5:02:b1:8f 20:00:00:25:b5:02:00:8f
San-po32 11 0x9f0004 20:00:00:25:b5:02:b1:9f 20:00:00:25:b5:02:00:9f
San-po32 11 0x9f0005 20:00:00:25:b5:02:b1:6f 20:00:00:25:b5:02:00:6f
San-po32 11 0x9f0006 20:00:00:25:b5:02:b1:7f 20:00:00:25:b5:02:00:7f
San-po32 11 0x9f0007 20:00:00:25:b5:02:b1:4f 20:00:00:25:b5:02:00:4f
San-po32 11 0x9f0008 20:00:00:25:b5:02:b1:5f 20:00:00:25:b5:02:00:5f
San-po32 11 0x9f000b c0:03:ff:69:d1:5c:00:10 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set A
San-po32 11 0x9f000c c0:03:ff:69:d1:5c:00:11 c0:03:ff:00:00:ff:ff:00 <Address Set B

Troubleshooting
Esta seção fornece a informação que você pode se usar a fim pesquisar defeitos sua
configuração.

Problemas comuns
●

●

O dispositivo ou o direcionador não apoiam exibições de mensagem virtuais do Fibre Channel
sob a coluna de status de um Fibre Channel virtual SAN no gerente hyper-v > gerente virtual
SAN quando o direcionador de Microsoft Windows 2012 FNIC não está na versão correta.
Verifique a versão do driver atual FNIC indo aos controladores do gerenciador de dispositivo
> do armazenamento > ao Cisco VIC FCoE Storport Miniport > propriedades > direcionador.
Use a matriz de interoperabilidade UCS a fim determinar que direcionador é apoiado baseou
no modelo da lâmina, na versão de firmware UCS, e no adaptador. Caso necessário, atualize
o direcionador.
Sob certas condições, a migração viva falha com a porta sintética de FibreChannel: Não
terminam reservar a mensagem dos recursos. Um par coisas devem ser verificadas:
Se os WWPN estão adicionados no alvo do armazenamento - grupos do iniciador em
NetApp.Se a informação de divizão em zonas esclarece o acesso de ambos os grupos de
WWPN atribuídos aos VM.Se as correções de programa as mais atrasadas estiveram
aplicadas de Microsoft, que inclui KB 2894032.

●

A migração viva pôde falhar quando o dispositivo usa os mesmos pares de HBA para carreg
e tráfego VM. Isto é descrito inUnified a máquina que virtual de sistema de computação a
migração viva falha com os adaptadores virtuais do Fibre Channel.

MPIO
Para o resiliancy e a tolerância de defeito, o I/O MultiPath deve ser permitido no sistema

operacional.
1. Permita o acesso assimétrico da unidade lógica (ALUA) no NetApp para um grupo particular
do iniciador.

2. Permita a característica MPIO no lado de Microsoft. Dos papéis e das características
adicionar, certifique-se de que MPIO está permitido.

Informações Relacionadas
●

●

●

Vista geral virtual hyper-v do Fibre Channel
Vista geral viva da migração da máquina virtual
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