Como distribuir um serviço virtual em CSP 2100
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Introdução
Este documento descreve como distribuir um serviço virtual na plataforma dos serviços da nuvem
(CSP) 2100. O CSP 2100 é um software x86 e uma plataforma de hardware projetados hospedar
e controlar todo o serviço virtual KVM-baseado da rede.
O CSP-2100 é configurável por:
ConfD CLI
RESTO API
Interface com o usuário gráfica (GUI baseado Web)

Pré-requisitos
Requisitos
Cisco recomenda-o ter um conhecimento de,
●

●

●

Compreensão básica de CSP 2100
Conhecimento para alcançar CSP 2100 com o GUI & o CLI
Compreensão básica da onda para executar o RESTO API

Componentes Utilizados
A informação neste documento é baseada nestes versões do software e do hardware
CSP 2100 - Versão - 2.1 (ou mais alto)
Onda
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, certifique-se de que você compreende o
impacto potencial de todas as mudanças ou configurações.
●

●

Configurar
Diagrama de Rede
●

●

●

O CSP 2100 fornece a equipe da rede DC uma volta-chave & um software aberto x86 KVM &
a plataforma de hardware para executar todo o Cisco ou serviço virtual da 3ª parte.
Tem três maneiras de controlar GUI, CLI e REST/NetConf API.
O CSP 2100 é construído na plataforma Open usando o hardware x86 e o software
Linux/KVM.

Configurações
Método 1: Usando CSP 2100 GUI

Etapa 1. Navegue à configuração > ao repositório. Verifique e confirme que o serviço virtual
image/ISO esta presente.

Etapa 2. Consulte ao > serviços da configuração e o clique cria.

Etapa 3. Termine os parâmetros de configuração e as etapas como o hostname, o nome da
imagem (do repositório), os vNICs para o serviço virtual, os recursos para o serviço virtual e o
clique distribuem.

Método 2: Usando ConfD CLI

Etapa 1. Início de uma sessão ao CLI do CSP 2100.
Etapa 2. Use uma configuração de serviço virtual já existente. Identifique a configuração usando o
serviço do comando show running-config.

Etapa 3. Copie a configuração existente e altere os parâmetros de - a memória, numcpu,
disk_size, iso_name e os detalhes vnic como necessário para o serviço virtual novo.

Etapa 4. Crie um nome novo do serviço como necessário. Aqui nós estamos criando o nexo
1000v (VS - VSM_N1K_CLI) e copiamos a pasta a configuração acima e executamos
comprometer.

Método 3: Usando o RESTO API CSP 2100
Você pode executar operações nos objetos de Cisco CSP 2100 usando o estado representacional
Transferência (RESTO) API. O apoio do RESTO API de Cisco CSP 2100 cria, recupera, atualiza,
e suprime de operações (CRUD).
Para chamar toda a função do RESTO, você pode usar ferramentas tais como um navegador da
Web, a ferramenta da onda, ou Windows PowerShell.
Se você está usando um navegador da Web, datilografe a URL.
Se você está usando a onda ou o Windows PowerShell, use o formato: onda – username u:
senha - Localizador de https://ip-address:port_number/api/module do método X
Etapa 1. Consulte o guia do resto API do guia CSP 2100 do RESTO API CSP 2100
●

●

Etapa 2. Dois exemplos que mostra como criar o serviço com e sem o VLAN:
Com VLANonda - ku admin:P@ssword123 - CARGO https:// < endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT X de CSP 2100>:443/api/running/services - tipo de conteúdo H “:
aplicativo/vnd.yang.data+json” - d '{“serviço”: {"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000vdk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics": {“vnic”:
[{"nic":"0","vlan":"18","type":"access","network_name":"10"}]}}}
Sem VLANonda - ku admin:P@ssword123 - CARGO https:// < endereço IP de Um ou Mais Servidores Cisco
ICM NT X de CSP 2100>:443/api/running/services - tipo de conteúdo H “:

aplicativo/vnd.yang.data+json” - d '{“serviço”: {"name":"VSM_N1k_API3", "iso_name":"n1000vdk9.5.2.1.SV3.1.5b.iso","power":"on","memory":"4096","disk_size":"3","vnics": {“vnic”:
[{"nic":"0","type":"access","network_name":"10"}]}}}

Verificar
A fim verificar que os serviços estão distribuídos. Consulte por favor ao CSP 2100 GUI.
Navegue ao > serviços da configuração. Verifique e confirme se o serviço mostra como
on/deployed

