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Aperfeiçoe o tráfego da interface de sistema de
um pequeno computador do Internet (iSCSI) em
um interruptor 

Objetivo
 

A interface de sistema de um pequeno computador (SCSI) é um padrão para dados de
conexão e de transferência entre computadores e o entrada/saída periférico (I/O)
dispositivos, tais como dispositivos de armazenamento. O SCSI é construído em uma
arquitetura de servidor de cliente e a comunicação ocorre entre um iniciador, que seja o
cliente SCSI, e um alvo que seja o server SCSI ou o dispositivo de armazenamento. Os
iniciadores são os dispositivos que pedem comandos ser executado. Os alvos são os
dispositivos que realizam os comandos. Tipicamente, um computador é um iniciador e um
dispositivo de armazenamento de dados é um alvo.
 
O Internet SCSI (iSCSI) permite que os comandos scsi sejam enviados sobre a rede de
área local (LAN), o Wide Area Network (WAN), ou o Internet. o iSCSI permite um disco que
reside em uma máquina remota a ser considerada em uma área de armazenamento local
do ponto de vista da camada de aplicativo. O protocolo iscsi usa o Protocolo de Controle de
Transmissão/Protocolo de Internet (TCP/IP) para sua transferência de dados, e exige
somente uma interface Ethernet simples.
 
Um iniciador de iSCSI exige o seguinte para estabelecer uma sessão de iSCSI com um
destino de iscsi:
 

Endereço IP
Número de porta de TCP
informação de nome do destino de iscsi
 

A otimização do tráfego do iSCSI aplica um perfil específico do serviço aos fluxos do iSCSI
recebidos em relações do dispositivo. os fluxos do iSCSI são identificados pela porta TCP
em que os destinos de iscsi escutam pedidos e opcionalmente também pelo endereço do
IPv4 do destino de iscsi. Dois fluxos do iSCSI do IPv4 com portas TCP conhecidas 3260 e
860 são definidos à revelia no dispositivo. a otimização do fluxo do iSCSI é bidirecional,
assim que significa que está aplicado aos córregos nos ambos sentidos: e aos alvos.
 
Este artigo fornece instruções em como aperfeiçoar o tráfego do iSCSI em seu interruptor.
  

Dispositivos aplicáveis
 

Sx350 Series
Série SG350X
Série Sx350XG
Série Sx550X
Série SG550XG
  

Versão de software
 

2.2.5.68



Aperfeiçoe o tráfego do iSCSI em um interruptor
 

a otimização do iSCSI pode ser permitida no dispositivo globalmente. À revelia, esta
característica é desabilitada. Você pode definir até oito regras para a identificação do fluxo
do iSCSI. As regras são baseadas na porta TCP e opcionalmente também no endereço IP
de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT de escuta do alvo.
 
Você pode globalmente definir o caractere de prioridade da rede de área local virtual (VLAN)
(VPT), o Differentiated Services Code Point (DSCP), e a fila para atribuir a um fluxo do
iSCSI. À revelia, o VPT e o DSCP de um fluxo são ajustados a inalterado e o fluxo é
atribuído para enfileirar o 7.
  

notas da segurança de rede do iSCSI
 

Importante: Se o iSCSI é permitido globalmente, afeta todas as relações no dispositivo. Se
um Access Control List (ACL) é limitado em uma relação e em um quadro combina ambos
ao iSCSI e às regras ACL, a seguir somente as regras do iSCSI estão aplicadas a este
quadro. Consequentemente, antes de aplicar a característica, certifique-se usar outros
mecanismos para endereçar questões de segurança possíveis com fluxos do iSCSI.
  

Configurar ajustes do iSCSI
 

Etapa 1. O início de uma sessão à utilidade com base na Web do interruptor escolhe então 
avançado no modo de exibição.
 

 
Etapa 2. Escolha Qualidade de Serviço > o general > o iSCSI.
 

 
Etapa 3. Verifique a caixa de verificação de status do iSCSI da possibilidade para permitir o
processamento do tráfego do iSCSI no dispositivo.
 



 
Etapa 4. Na área da atribuição VPT, escolha um ou outro inalterado deixar o valor original
VPT no pacote, ou incorpore um valor novo ao campo atribuído novamente. Você pode
especificar um valor do VPT que os quadros etiquetados iSCSI estão atribuídos. A escala é
0 ao 7.
 
Nota: O VPT é usado para estender as capacidades de filas de prioridade além do server de
incluir pontes e Switches da rede de área local (LAN).
 

 
Nota: Neste exemplo, Reassigned é escolhida e o valor VPT usado é 5.
 
Etapa 5. Na área da atribuição DSCP, escolha um ou outro inalterado deixar o valor original
DSCP no pacote, ou incorpore um valor ao campo atribuído novamente. Você pode
especificar o DSCP que os quadros do iSCSI estão atribuídos. A escala é 0 a 63.
 
Nota: O DSCP pode ser usado para especificar o nível de serviço pedido para o tráfego, tal
como a entrega com melhor esforço ou a alta prioridade.
 

 
Nota: Neste exemplo, Reassigned é escolhida e o valor DSCP usado é 6.
 
Etapa 6. Entre na fila que parte através de que os quadros do iSCSI são enviados no campo
da atribuição da fila. À revelia, é atribuído para enfileirar o 7. A escala é 1 a 8.
 

 



Etapa 7. O clique aplica-se para salvar os ajustes.
 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 8. para salvar os ajustes no arquivo de
configuração de inicialização.
 

 
Você deve agora ter configurado os ajustes do iSCSI em seu interruptor.
  

Adicionar o fluxo do iSCSI
 

A tabela do fluxo do iSCSI indica os vários fluxos do iSCSI que foram definidos. Dois fluxos
do iSCSI com portas TCP conhecidas 3260 e 860 são indicados.
 
Para adicionar um fluxo novo, siga estas etapas:
 
Etapa1. Sob a tabela do fluxo do iSCSI, o clique adiciona.
 

 
Etapa 2. Entre na porta TCP no campo de porta TCP. Este é o número de porta de TCP em
que o destino de iscsi escuta pedidos. Você pode configurar até oito portas TCP do alvo no
interruptor.
 



 
Nota: Neste exemplo, 64535 são usados.
 
Etapa 3. Na área do endereço IP de destino, escolha alguns definir um fluxo de acordo com
o parâmetro da porta TCP, ou incorpore um endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT a campo definido pelo utilizador para definir um endereço do alvo específico. Isto
especifica o endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco ICM NT do destino de iscsi e
igualmente da fonte do tráfego do iSCSI.
 

 
Nota: Neste exemplo, definido pelo utilizador é escolhido e o endereço IP de Um ou Mais
Servidores Cisco ICM NT usado é 192.168.1.128.
 
Etapa 4. O clique aplica-se para salvar os ajustes, a seguir clica-se perto.
 

 
Os fluxos (opcionais) do padrão da restauração do clique de etapa 5. para restaurar o
padrão fluem.
 

 
Salvaguarda (opcional) do clique de etapa 6. para salvar os ajustes no arquivo de
configuração de inicialização.



 
Você deve agora ter adicionado um fluxo novo na tabela do fluxo do iSCSI.
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