
Everything about HPe MSA 2040/2042/1020 Storage Device.  (Part 2) 

 وسط راهبرتو مراحلی که الزم است . یمزدستگاه می پردادر بخش دوم این نوشتار به جزئیات مربوط به پیکربندی 

  ذخیره سازی انجام شود تا دستگاه به مرحله ی بهره برداری برسد.  سیستم

 اتصال به دستگاه و پیکربندی اولیه

( متصل شد.  Control Planeبرای پیکربندی دستگاه مانند هر تجهیز دیگری ابتدا می بایست به رابط های مدیریتی ) 

 پورت های مدیریتی دستگاه به صورت زیر می باشد. 

 

 های زیر ممکن می باشد.  ارتباط از راه پورت MSA 1040/2040برای اتصال به دستگاه 

USB-Port اتصال از :USB  بصورت زیر ممکن می باشد. (  2) شماره 

 

 

 

 

 

 می باشد.  manage!و  manageمی باشد. شناسه ی کاربری و رمز عبور به ترتیب  CLiبصورت محیط ارائه شده 

 به هر کنترلر دستورا ت زیر را صادر کنید. IPبرای تخصیص ادرس 

# Set network-parameters  ip  a.b.c.d     netmask  255.255.255.0  g.g.g.g  controller  a |b 



# restart mc a|b|both 

# show system 

MGMT-Ethernet-port بصورت پیش فرض تجهیزات :MAS 1040/2040  دارای ادرسIP .به شرح زیر می باشند 

Controller A: 10.0.0.2/24 

Controller B: 10.0.0.3/24               Gateway: 10.0.0.1/24 

به دستگاه متصل می  WEBت و بصور 10.0.0.10مثال شود تصاص داده اخ IPازاین رنج به ماشین مربوطه آدرس 

 می باشد.  manage!و manageشناسه ی کاربری و رمز عبور همان شوید. 

 

MSA 1040/2040 Cabling  
گفته می شود. این پورت ها مسئول فراهم کردن  front-Endبه پورت های سمت سرور در اصطالح، پورت های 

می باشند. کلیه ی درخواست ها سیستم عامل از راه این پورت ها به دستگاه به دستگاه ذخیره ساز سرور ها دسترسی 

ذخیره ساز ارسال می شود. وجود افزونگی و جایگشت پذیری برای تامین دسترس پذیری از اهمیت زیادی برخودار 

ر با هر کنترلاز دو کنترلر، ضروری است که هر سرور بتواند  MSA 1040/2040به دلیل برخورداری دستگاه می باشد. 

دارای چهار  MSA 2040/2042دارای دو پورت به ازای هر کنترلر و دستگاه  MSA 1040دستگاه ارتباط برقرار کند. 

میان سرور و  full Meshبرای ایجاد همبندی  ،بر اساس بهروش های موضوعیپورت به ازای هر کنترلر می باشد. 

 و چهار سرور به دستگاه MAS 1040دستگاه ان اتصال دو سرور به امک شرایط زیر حاکم می باشد. دستگاه ذخیره ساز

MSA 2040 مربوطه ارائه شده است.  . در شکل زیر همبندیوجود دارد 

 



 کم یک دست طریقارتباط سرور به هر کنترلر از متصل می باشد.  Bو  Aهر سرور به کنترلر  ،با توجه به شکل باال

ر لینک منجر به عدم ارائه سرویس به سرور نشود و دسترسی به فضای ذخیره لینک از رو اهمیت دارد که، خرابی د

 سازی از طریق دیگر کنترلر ممکن باشد. 

 

ه رتباطی سرور با دستگاه ذخیراقطعی یکی از لینک ها هر چند  ،کهاین است نکته مهم در خصوص همبندی فوق 

فرض در مورد دستگاه های ذخیره سازی با کارکرد این  مختل نمی کند ولی ، دسترسی به فضای ذخیره سازی راساز

Active/Active  درست می باشد در خصوص دستگاه های ذخیره سازی با ساختارALUA  یاActive/passive  از که

پیروی می کنند، این فرض درست نمی باشد. دلیل این امر در این است که با قطعی ارتباط یکی  LUNقانون مالکیت 

 Trespassدرخواست های ارسالی از سرور به کنترلر غیر مالک فرستاده می شود. در این شرایط پدیده ی از لینک ها 

مربوطه دهد. این فرایند  LUNو نقش کنترلر در مورد  LUNروی می دهد و دستگاه ذخیره ساز اقدام به تغییر مالیکت  

 می شود از سرور دو لینک به سمت هر کنترلر باعث ایجاد کندی شدید می شود. برای دوری از این شرایط پیشنهاد

با شرایط فوق تنها امکان اتصال یک سرور  نگردد. Trespassبرقرار شود. تا خرابی در سطح لینک منجر به پدیده ی 

 استفاده نمود.  SAN Switchممکن است. برای رفع محدودیت می بایست از  MSA2040و دو سرور به  MSA 1040به 

 

برای ارتباط با دستگاه ذخیره  HBAدیگر نیازی به استفاده از چهار پورت  SAN Switchگیری در صورت بکار

 سازی نمی باشد. 



 MSA 1040/2040به دستگاه  Disk Enclosureاتصال 

الزم است از تعداد دیسک بیشتر استفاده شود برای معرفی  performanceبه منظور افزایش فضای ذخیره سازی و 

با استفاده از پورت  رجدید به کنترل های Enclosureارتباط استفاده کرد.  Disk Enclosureدیسک به دستگاه باید از 

-Backمی باشند و هر کنترلر دارای یک پورت  SASاز نوع  Back-Endپورت های ممکن می گردد.   Back-Endهای 

End  .برای دسترسی به دیسک ها در می باشدEnclosure  دو پورتSAS  درEnclosure که یکی به  تعبیه شده است

 Disk Enclosureاز دو نوع  MSA 1040/2040دستگاه  ارتباط برقرار می کنند. Bو دیگریی به کنترلر  Aکنترلر 

بصورت زیر می ها  Enclosureکنترلر به ارد همبندی استاند. D2700و  MSA Drive Enclosureپشتیبانی می کند. 

 باشد. 

 

Storage provision 

 می پردازیم.  Disk Groupابتدا به تعریف برای ایجاد فضای ذخیره سازی می بایست مراحل را اجرا نمود. 

 

 

 

 

 
 Disk Group: پیکربندی  3 شکل Disk Group: تعریف  2 شکل



را کلیک  Add Disk Groupگزینه ی ، Actionکلیک کرده و از منوی  Poolsاز گزینه های سمت چپ، روی نماد 

را کلیک  ADDدیسک های عضو را تعیین می کنیم و گزینه ی  و Raid Level، نام، Disk Groupمی کنیم. سپس نوع 

را  Pool A/Bمی بایست  Disk Groupبه عنوان نوع   Virtual/Linearالزم به ذکر است که هنگام گزینش می کنیم. 

گزینه های مورد نظر را ایجاد کرد. ابتدا  Volumeمی بایست فضای ذخیره سازی یا  DGپس از ایجاد انتخاب کرد. 

 مراحل زیر را دنبال می کنیم. Actionاز منوی  را کلیک می کنیم. Poolsیا  Volumeی 

 

 

 

 

 

 

 

به منوی زیر وارد شده و مقدار فضای مورد نظر  Create volumesیا   Create Virtual Volumesبا انتخاب گزینه ی 

 Disk Groupنیز در صورت انتخاب  Poolsالزم به ذکر است از منوی به همراه نام را وارد می کنیم.  Volumeبرای 

 اقدام کرد.  Volumeنسبت به ایجاد می توان  Actionمورد نظر، از بخش 

 مورد نظر اقدام به معرفی سرور ها به عنوان میزبان اقدام  می کنیم . ها و تعیین ظرفیت  Volumeپس از تعریف 



 (Initiatorمعرفی سرور )

دستگاه گفته می شود. Initiator  و به سرور ها، Targetذخیره ساز های به دستگاه  ،از دیدگاه مفاهیم ذخیره سازی

بیتی  46درس های فوق آدرس دهی و تمیز می دهد. آ WWNN, WWPNس شناسه ی ذخیره ساز سرور ها را بر اسا

برای شروع به منوی  . گرددتعیین می  Fabricرا در شبکه  initiator/Targetموقعیت  می باشد و با استفاده از آن

Hosts رفته و با گزینه ی  Add to Host  یاCreate Initiator درس آWWN منتسب می کنیم.  مربوطه را به سرور 

 

 استفاده کرد.  Nicknameاز نام های مستعار یا می توان  WWNبه منظور ایجاد سهولت در انتساب عدد 

 

  



 Mapping Volumeیا  volumeپیکربندی کنترل دسترسی به 

می باشد.  Volumeبه  Initiatorه ذخیره ساز نوبت به ایجاد دسترسی در درستگا Initiatorو  volumeپس از تعریف 

رسی به عبارت دیگر برای جلوگیری از تداخل دستهدف از این کار مدیریت دسترسی به فضای ذخیره سازی می باشد. 

مورد نظر تعیین شود در غیر این صورت، ممکن  Volumeها می بایست قوانینی برای دسترسی سرور به  Volumeبه 

ی موجود داده هادسترسی قرار گیرند و با نوشتن سیستم فایل خود، ها توسط سرور های غیر مجاز مورد  volumeاست 

Volume  را خراب کنند. برای شروع به منویMapping  .با انتخاب می رویمVolumes  وInitiator  ،های مورد نظر

 را کلیک می کنیم.  MAPگزینه 

 

 

 

 

مربوطه و سطح دسترسی را تعیین وتغییر  volume، پورت های تامین کننده ی دسترسی به پس از این مرحله می توان

  داد. 

 


