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Introdução

Este documento descreve o processo de configurar o Maximum Queue Depth e o entrada/saída
proeminente (IO) em um direcionador (nfnic) do Network Interface Cards do fiberchannel do
nativo. No hypervisor de VMware ESXi 6.7, o direcionador (fnic) do Network Interface Cards do
fiberchannel foi substituído com o direcionador nfnic para todos os adaptadores Cisco.

A profundidade da fila padrão do direcionador nfnic é ajustada a 32 e em todas as versões inicial
do direcionador nfnic não há nenhuma maneira de ajustar a profundidade de fila nfnic. Isto limita
todas as profundidades de fila máximas do dispositivo e o número da programação do disco pede
proeminente a 32. Igualmente causou edições ao usar o vSphere volumes virtuais desde que a
profundidade de fila recomendada é 128. Os efeitos deste limite podem igualmente ser
considerados em todos os VM que experimentarem uma carga de trabalho mais alta e exigirem
uma profundidade de fila maior geralmente.

Contribuído pelo babá, ao Josh bom e ao Alejandro Marino de Michael; Engenheiros de TAC da
Cisco.

Informações de Apoio

Realce criado para adicionar a capacidade para configurar o parâmetro da profundidade de fila:
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo09082

Começando com versão 4.0.0.35 do direcionador nfnic, você pode ajustar o
“lun_queue_depth_per_path” através do comando line interface(cli) de ESXi. Esta versão do driver
pode manualmente ser instalada ao host de ESXi se não está já nela. 

O direcionador nfnic 4.0.0.35 pode ser encontrado no firmware da lâmina UCS empacota 4.0.4 e
pode igualmente ser transferido separadamente de VMware. Você deve referir a página da
compatibilidade de hardware e de software UCS para obter o direcionador recomendado o mais
atrasado para sua combinação específica do hardware e software. 

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCvo09082
https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/


Verificando e atualizando o direcionador nfnic

Verificando o direcionador instalado

Para verificar atualmente a versão instalada do direcionador nfnic, seja executado: 

esxcli software vib list | grep nfnic

Você deve ver algo como: 

[root@localhost:~] esxcli software vib list | grep nfnic

nfnic                          4.0.0.14-1OEM.670.1.28.10302608         Cisco

VMwareCertified   2019-08-24

[root@localhost:~]

Se você não vê nenhuma saída, a seguir você atualmente não tem o direcionador nfnic instalado.
Refira por favor a página da compatibilidade de hardware e de software UCS para verificar se sua
configuração usar o direcionador nfnic ou fnic. 

Promovendo o direcionador nfnic

As instruções detalhadas para instalar os direcionadores os mais atrasados são além do alcance
deste guia. Refira por favor a instalação de driver UCS para a documentação comum dos
sistemas operacionais ou do VMware para que as instruções passo a passo promovam o
direcionador. Uma vez que o direcionador é promovido você pode usar os mesmos comandos
acima verificar a versão. 

Configurando o direcionador nfnic

Configurando o parâmetro da profundidade de fila

Uma vez que o direcionador correto é instalado nós podemos certificar-se dos parâmetros do
módulo estejam disponíveis para configurar com:

[root@localhost:~] esxcli software vib list | grep nfnic

nfnic                          4.0.0.14-1OEM.670.1.28.10302608         Cisco

VMwareCertified   2019-08-24

[root@localhost:~]

Nós podemos ver nesta saída que o valor padrão está ajustado a 32, contudo, nós podemos
configurar qualquer valor de 1-1024. Se usando volumes virtuais do vSphere, recomenda-se
ajustar este valor ao 128. Nós recomendaríamos alcançar para fora a VMware e a seu vendedor
do armazenamento para todas as outras recomendações específicas. 

Saída de exemplo: 

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

https://ucshcltool.cloudapps.cisco.com/public/
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html
https://www.cisco.com/c/pt_br/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html


------------------------  -----  -----  --------------------------------------------------------

------

lun_queue_depth_per_path  ulong         nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Para mudar o parâmetro da profundidade de fila, o comando está abaixo. No exemplo abaixo nós
estamos mudando-o ao 128, mas seu valor pode ser diferente segundo seu ambiente. 

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

------------------------  -----  -----  --------------------------------------------------------

------

lun_queue_depth_per_path  ulong         nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Usando o mesmo comando que acima nós podemos configuração que a mudança foi feita: 

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

------------------------  -----  -----  --------------------------------------------------------

------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Configurar o IO proeminente no valor-limite do protocolo

Nós podemos agora configurar os IO proeminentes no valor-limite do protocolo para combinar a
profundidade de fila acima (em nosso exemplo, 128) e para verificá-la então para certificar-se de
ambos os valores ter mudado ao 128.

NOTA: Você pode precisar de recarregar o host antes que esta alteração de configuração possa
ser feita.

Para mudar a profundidade de fila para um dispositivo específico:

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

------------------------  -----  -----  --------------------------------------------------------

------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Para encontrar o identificador de dispositivo você pode usar o comando abaixo:

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

------------------------  -----  -----  --------------------------------------------------------

------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]



Para confirmar as mudanças para um dispositivo específico: 

[root@localhost:~] esxcli system module parameters list -m nfnic

Name                      Type   Value  Description

------------------------  -----  -----  --------------------------------------------------------

------

lun_queue_depth_per_path  ulong  128    nfnic lun queue depth per path: Default = 32. Range [1 -

1024]

[root@localhost:~]

Um exemplo com saída. Nós podemos ver que do “a profundidade de fila máxima dispositivo: ” e
“não de IO proeminentes com mundos de competência: ” são ambos os ainda 32.

[root@localhost:~] esxcli storage core device list -d naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Display Name: VMWare_SAS_STG_01

   Has Settable Display Name: true

   Size: 2097152

   Device Type: Direct-Access

   Multipath Plugin: NMP

   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Vendor: NETAPP

...snip for length...

   Is Boot Device: false

   Device Max Queue Depth: 32

   No of outstanding IOs with competing worlds: 32

   Drive Type: unknown

   RAID Level: unknown

   Number of Physical Drives: unknown

   Protection Enabled: false

   PI Activated: false

   PI Type: 0

   PI Protection Mask: NO PROTECTION

   Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT

   DIX Enabled: false

   DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT

   Emulated DIX/DIF Enabled: false

Agora nós mudamo-la ao 128 para este dispositivo

[root@localhost:~] esxcli storage core device list -d naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Display Name: VMWare_SAS_STG_01

   Has Settable Display Name: true

   Size: 2097152

   Device Type: Direct-Access

   Multipath Plugin: NMP

   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Vendor: NETAPP

...snip for length...

   Is Boot Device: false

   Device Max Queue Depth: 32

   No of outstanding IOs with competing worlds: 32

   Drive Type: unknown

   RAID Level: unknown

   Number of Physical Drives: unknown

   Protection Enabled: false

   PI Activated: false

   PI Type: 0



   PI Protection Mask: NO PROTECTION

   Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT

   DIX Enabled: false

   DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT

   Emulated DIX/DIF Enabled: false

E quando verificando a mesma saída nós pudermos ver do “a profundidade de fila máxima
dispositivo: ” e “não de IO proeminentes com mundos de competência: ” é ambo agora o 128. Se
as mudanças não são refletidas imediatamente então uma repartição do host de ESXi pode ser
precisada. 

[root@localhost:~] esxcli storage core device list -d naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Display Name: VMWare_SAS_STG_01

   Has Settable Display Name: true

   Size: 2097152

   Device Type: Direct-Access

   Multipath Plugin: NMP

   Devfs Path: /vmfs/devices/disks/naa.600a09803830462d803f4c6e68664e2d

   Vendor: NETAPP

...snip for length...

   Is Boot Device: false

   Device Max Queue Depth: 128

   No of outstanding IOs with competing worlds: 128

   Drive Type: unknown

   RAID Level: unknown

   Number of Physical Drives: unknown

   Protection Enabled: false

   PI Activated: false

   PI Type: 0

   PI Protection Mask: NO PROTECTION

   Supported Guard Types: NO GUARD SUPPORT

   DIX Enabled: false

   DIX Guard Type: NO GUARD SUPPORT

   Emulated DIX/DIF Enabled: false
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