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

با توسعه ی  سیستم عامل  HPeشرکت  ،2013 سال در MSA 1040/2040 Series سازی ذخیره دستگاه عرضه از پس

ی های فنی بررسی ویژگ نوشتار سعی شده تا بادر این این دستگاه توانست قابیت های جدیدی را به آن اضافه کند. 

 خوانندگان این مقاله با کلیه قابلیت های جدید دستگاه اشنا شوند.  ،این دستگاه

از تجهیزات ذخیره سازی با عملکرد بهینه (  Entry level) ، جزء رده ی اولیه  HPe MSA Seriesبطور کلی خانواده 

و یا غلط در حوزه ی فناوری اطالعات رواج یافته،  می باشند.  این تجهیزات بر خالف باور های عمومی که به درست

، پایگاه داده و VDIدر صورتی که به درستی پیکربندی شوند، برای بسیاری از مقاصد کاری مانند مجازی سازی، 

پشتیبان گیری می توانند بکار روند.  یکی از نکات برجسته در خصوص این خانواده از محصوالت ذخیره سازی 

بسیار مناسب آن در مقایسه با محصوالت ارائه شده  CAPX/OPEX، هزینه تامین و عملیاتی سازی یا  HPeشرکت 

 می باشد. الزم به یاد آوری می باشد که در طرح زیر ساخت ذخیره EMC, IBM, NetAPPتوسط دیگر رقبا مانند 

م بهره ن تر به مفهوارگیری دستگاه گربکا چه بسا   .و هزینه حرف اول را می زند سازی، ایجاد تناسب میان نیاز ها

اه ذخیزه سازی دستگو فنی ظاهری، به توضیح ویژگی های این نوشتار  بخش اولدر  بیشتر نمی باشد.  و کارایی وری

MSA 2040/1040 و در بخش دوم به اصول و مبانی اتصال دستگاه به شبکه ارتباطی  می پردازیمSAN  و پیکربندی

 ( Mode)در ساختار کاری، دو رویکرد کلی MSA1040/2040/2042با عرضه ی خانواده  . اساندارد اشاره می شود

معروف می باشند. در شرایط کاری   Virtualو   Linearاین دستگاه بوجود امده است. این دو رویکرد یا فناوری به نام 

Linear  همان اصول کارکردی دستگاه های قدیمیMSA P2000 GX  های ذخیره شده بصورت . داده شودمی اجرا

نوشته می شوند.  Disk Groupبر روی دیسک های عضو  Pageبخش های کوچکی بنام  روی و از پیش مشخصپیوسته 

یا بهتر وجود ندارد بنابراین داده های خیره شده ها  pageدر پیوستگی  الزامی به رعایت این Virtualدر شرایط کاری 

 بصورتقرار دارند  Virtual Poolکه در  Disk Group عضو چندیندر دیسک های می تواند ها  Pageاست بگوییم 

می باشند که با توجه به شرایط و نیازهای محیط عملیاتی  ایراد اتیدارای مزایا و  دو روشهر نوشته شوند.  پیوسته نا

 را می توان به شرح زیر دانست Virtualبرخی از مزایای روش می توان مد کاری را برگزید. 

 افزایش کارائی با افزایش تعداد دیسک 

  از بین بردن محدودیت ایجادVolume  دیسک 61روی 

  امکان استفاده از منابع دیسک بصورت مشترک میانVolume ها بصورت موثر 

  امکان اجرای راه کارStorage Tiering ،Read Cache ،Quick Rebuild ،Thin provision  و... 



 

 : MSA 1040/2040مشخصات فنی دستگاه 

 ارائه شده است.  MSA 1040/2040در جدول زیر مشخصات فنی دستگاه 

MSA 2042 MSA 2040 MSA 1040 Item 
6 G.B 6 G.B 6 G.B CACHE/ Controller 

96/199 96/199 48/99 # of SFF/LFF Support 
Yes yes yes 6/12 Gbps Backend Connection 

4* 16 Gb 4* 16 Gb 2 * 8 Gb Host Port/ Controller- Type 
1/10 Gb 1/10 Gb 1/10 Gb iSCSI Connection 

7 7 3 # of Enclosure 
Yes yes Yes Thin Provision 
Yes yes Yes Sub-LUN Tiering  
Yes yes Yes Read Cache 
Yes yes Yes Performance Tier 
Yes yes yes Wide Striping 
Yes yes No iSCSI/FC in Single Controller 
Yes yes No Full Drive Encryption 

Yes/ 800 G.B No No Build-in Hybrid Cache 
Yes No No real-time Tiering 

Yes / LV Yes /LV Yes/ LV Remote Snapshots 
Yes No No Remote Replication 
Yes Yes No SED Drive support 

 

 HPe MSA 1040/2040نمای ظاهری دستگاه ذخیره ساز 

 در شکل های زیر نمای از پشت تجهیزات به تفکیک ارائه شده است .

 

  

 MSA 1040:  2شکل MSA 2040: 1 شکل



 نمای ظاهری دستگاه از جلو بصورت زیر می باشد. 

 

 

 

 دارای کارائی بیشتر می باشند MSA 2040با توجه شکل ظاهری دستگاه می توان به این نتیجه رسید که خانواده ی 

 پر سرعت و بیشتری می باشند.  Front-Endزیرا دارای پورت های 

  اصطالحات و مفاهیم فنی

 MSAهمانطور که پیشتر بیان شد، ابتدا به شرح مختصر و مفید مفاهیم و اصطالحات رایج در تجهیزات ذخیره سازی 

 می پردازیم.  1040/2040

Disk Group:   از یک خانواده با البته بر اساس قواعد مشخصی به تعدادی دیسکRaid Type  یکسان گفته می

  . (1 & 5, 60, 6, 0) شامل موارد روبرو می شوند MSA 1040/2040های مجاز در دستگاه  Raid typeشود. 

Disk Group  یاDG  به سه نوع تقسیم می شوند که هریک دارای مزایا و کارکرد ها خاص خود می باشد که در ادامه

 به شرح ان می پردازیم. 

Linear DG تعدادی دیسک هم خانواده با :Raid Type را ندارد. البته  آیندهر یکسان که امکان افزودن دیسک د

و یا  LDGبه  Linear DGوجود دارد اما به هیچ وجه پیشنهاد نمی شود.  DGامکان آمیختن دیسک های نا خانواده در 

Vdisk .دستگاه  نیز شناخته می شوندMSA 1020/2040  64از LDG .پشتیبانی کی کند   Raid type  های قابل اعمال

 RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, and RAID 50  شامل موارد زیر می باشد. DGبه 

Virtual DG:  مجموعه ای از چندین دیسک باRaid Type که پس از ایجاد می بایست به عضویت یکسان ،Virtual 

Pool   .در آیندVDG  می تواند شاملSSD باشد .VDG  نام مختصرVirtual DG .به منظور ایجاد  می باشدVDG  متشکل

 می باشد.  Performance Tierوجود الیسنس  نیاز به Performance ی الیه به عنوان SSDاز دیسک های 

Read-cache DG این نوع :DG  به نوعیVirtual Disk Group  با هدف ایجاد فضای بوده کهCache  برای فقط

Virtual Pol سط این نوعمی شود. فضای ایجاد شده تو بکاربرده DG  به فضای کلیVirtual Pool  ،افزوده نمی شود

 MSA 1040/2040 12 LFF:  4 شکل MSA 1040/2040  24 SFF: 3 شکل



می بایست  Read-cache DGبه منظور ایجاد  در هر زمان ممکن می باشد. Virtual Poolبه  DG امکان افزودن این نوع 

می توان  Virtual Poolدر یک  Read-Cache DGتنها یک استفاده کرد.  DWPD <1با ویژگی  SSDاز دیسک های 

برای افزایش  Read-Cache DGنیازی به الیسنس نمی باشد. از  Read-Cache DGایجاد کرد. برای فعال سازی 

پیشین و ایجاد  Read-Cache DGبا حذف  Read-Cache DGاستفاده می شود. افزایش فضای  Virtual Poolکارایی 

Read-Cache DG  .جدید ممکن می باشد 

Poolا چند : فضایی شامل یک یDG .Pool  .از نظر کارکرد به دو نوع تقسیم بندی می شود 

 Linear Pool در این خانواده از ،Pool  یک  می توانتنهاLDG امکان افزودن  .وجود داشته باشدLDG  پس از ایجاد

Linear Pool  وجود  ندارد. بلکه تنها می توان تعداد  دیسک هایLDG  .را افزایش داد 

 Virtual Pool ، در این خانواده ازPool چندین  ،توان میVDG .نام دیگر آن  را در بر گیردStorage Pool .می باشد 

 VDG شانزده، Poolدر یک  VDGبیشینه تعداد  پشتیبانی می کند.  Virtual Poolتنها از دو  MSA 1040/2040دستگاه 

 MSAممکن می باشد.  در واقع در دستگاه  tierبا استفاده از الیسنس  Poolامکان افزایش کارایی در می باشد. 

در صورتی که فضای خالی  Virtual Poolاز  DGامکان حدف وجود دارد.  Storage Tieringفناوری   104/2040

با شرایط  Poolاز DGوجود داشته باشد، ممکن می باشد. در صورت حذف یک یا چند  Virtual Poolمعادل در کل 

 جابجا می شود. Virtual Pool های عضو در VDGداده ها مورد نظر در رود بلکه تنها  فوق، هیچ داد ای از دست نمی

 زیر تشکیل شود. Tierیا در اصطالح می تواند از بخش  virtual Poolهر 

 Performance Tier ( SSD ) 

 Standard Tier ( 10K, 15K SAS ) 
 Archive Tier ( 7.2K Midline SAS ) 

Chunk : بخش از داده که بصورت پیوسته رو یک دیسک در کوچکترینDisk Group  نوشته می شود. اندازه ی

Chunk  می بایست بر اساسApplication block Size .هماهنگ باشد 

Volume:  بخشی یا تمام فضایPool  که به عنوان دیسک بهinitiator  .داده های تخصیص می یابدVolume  برروی

 pageبه بخش های ثابتی نام  VDGیا  LDGتوزیع می شود. در واقع هر دیسک در  Linear/Virtual Poolدیسک های 

بصورت پیش فرض وجود دارد.  بیشینه فضای   T.B 300تا   volumeم می شود . امکان ایجاد یتقس M.B 4با سایز 

Volume  نام دیگر  ترابایت می باشد. 512حدودVolume ،در حوزه ذخیره سازیLUN  .می باشدVolume  یاLUN 

می باشد.  مالک  Ownerدارای مالک یا  Volumeهر  MSA 1020/2040در دستگاه قابل ارائه به میزبان می باشد. 

Volume  یکی از می تواند در هر لحظهController  های می باشد و دیگرController  به عنوان جانشین در صورت



 می باشد. M.B 4 یعنی Pageمعادل اندازه یک  Volumeاندازه یکمترین خرابی مالک قابل ارائه سرویس می باشد. 

 بصورت دیسک شناسایی می کند. را  LUNیا  Volumeسیستم عامل 

Virtual Volume:  حجم فضای اختصاص داده شده برای مدیریت برای  یروشVolume دیسک های عضودر 

DG  به گونه ای که فضایVirtual Volume بر روی هر بخشی از دیسک های عضو VDG  درVirtual Pool  می تواند

  می شود و هیچ رابطه ی خطی وجود ندارد. ذخیره 

Linear volume : حجم  فضای اختصاص داده شده برای مدیریتروشی برایVolume دیسک های عضودر DG 

از پیش تعیین می  Linear Pool عضو LDGروی  داده های ذخیره شده برمحل از پیش تعیین شده. بنابراین به گونه ای 

 .شود

Volume Mapping: دسترسی میزبان به  به منظور ایجادVolume  ،مفهومی بنام ایجاد شدهmapping  وجود

می توان گفت  Mappingبا پیکربندی عمل می کند.  Storage Access List، مانند Volume Mappingدارد. در واقع 

اشد الزم به یاد آوری می بمی باشد. برای میزبان قابل دسترس  پورت های کنترلر توسط چه  volumeیا  LUNکه چه 

پشتیبانی می کند. در این مد کاری هر دو کنترلر دستگاه  ALUAاز مد کاری  MSA 1040/2040دستگاه ذخیره ساز که 

به ایفای نقش می  Active/ Active بصورت و دستگاه ذخیره ساز به گونه ایبه عنوان مالک خود را معرفی کرده 

در صورت از کار افتادن کنترلر مالک، دیگر کنترلر به ارائه سرویس می پردازد و هیچ وقفه ای در کار بوجود پردازد. 

 نخواهد آمد. 

Write-back VS Write- through Caching : دستگاهMSA 1040/2040  هنگام نوشتن داده از مکانیزم

شته نو میزبان ازارسال تایید به استفاده می کند. هدف از این کار افزایش کارایی و  Bufferذخیره ی اطالعات در 

را به دیسک  Bufferدستگاه، پروسه ای داده های  Bufferشدن اطالعات می باشد. در حین نوشته شده اطالعات در 

یا ارسال مستقیم داده  write-through، فرآیند write-Backفعال کردن فرآیند  غیردر صورت انتقال می دهد. سخت 

این روش در برابر قطع و خرابی برق دستگاه امن تر می باشد ولی به دلیل نبود های میزبان به دیسک اجرا می شود. 

 تحملوجه قابل هیچ به ، خرابی کنترلر Controllerی از داد های درحال نوشته شدن در حافظه ی دیگر نسخه ی آینه ا

 قابل تعریف می باشد. volumeگزینه در سطح  ایننمی باشد. 

Cache Optimization دستگاه :MSA 1040/2040  ی  کارکرد حافظهدارای دو مد کاری برایCache  خود

 می باشد.



6- Standard:  هر در این حالتController  نگهداری میکند خود در  یکدیگر راهای  دادهنسخه ای آینه ای از

 بتواند کارهای جاری را ادامه دهد.  Controllerدیگر  ،اط با میزبانتا هنگام اختالل در ارتب

2- Non-Mirrorحافظه  :  در این حالتCache  دو دستگاهController بصورت جدا از هم کار می کند و هیچ ،

در صورت از کار افتادن کنترلر، امکان ادامه کار توسط دیگر کنترلر حالت آینه ای وجود نخواهد داشت. 

 نمی باشد ولی کارایی سیستم بهبود پیدا می کند. 

Optimizing read-ahead caching :از داده  به منظور کاهش زمان دسترسی به داده های دیسک، نسخه ای

 MSAدستگاه مراجعه بعدی از آن استفاده شود. کنترلر ذخیره می شود تا در  Cacheهای خوانده شده در حافظه 

 به سه روش پیکربندی می شود.  Read-Cacheتعیین فضای برای   1040/2040

ندازه ا، نسبت به تعیین بار کاریدستگاه با محاسبه ی پویا اندازه ی  controllerدر این روش کاری،  تناسبی:  -6

 اقدام می کند Cacheحافظه ی 

 تنظیم می کند. Stripeاندازه ی را برابر با  Cacheکنترلر اندازه حافظه : در این روش ردیفی -2

 را تعیین می کند.  Cacheدستی : در این روش راهبر سیستم مقدار حافظه ی  -3

Read Cache:  امکان افزایش حافظه یCache  کنترلر دستگاهMSA 1040/2040  با استفاده از دیسک هایSSD  

Sub-LUN Tiering :Volume در که  هایVirtual Pool  دیسک متشکل از های SSD   تعریف  سختو دیسک

به بخش های پر سرعت مانند  Sub-LUN Tiering را با استفاده از فناوری  ، می توان داده های پر دسترسمی شوند

SSD  7.2را به بخش های کم سرعت مانند دیسک های  دسترسو داده های کم  ارسال K  .این فناوری منتقل کرد

 باعث بهبود کارکرد دستگاه می شود. 

 
 Storage Tiering: 5 شکل

  



T10 Unmap for Thin Reclaim 

طور خودکار ب ،ذخیره سازی بدون استفاده دارای قابلیت آزاد سازی فضای MSA 1040/2040دستگاه ذخیره ساز 

بعد از حذف یا جابجایی ماشین مجازی در  Thinبا ساختار میباشد. هدف از این کار آزاد سازی فضای اشغال شده 

فعال می باشد. این قابلیت در سطح  virtual Storageبرای  Thin provisionویژگی می باشد.  دستگاه ذخیره ساز

pool  .قابل تعریف می باشد 

Wide striping با پیاده سازی :Virtual Pool  در تجهیزاتMSA 1040/2040، کردن  و توزیع پخشpage  های

البته این ویژگی  ممکن می باشد. Virtual poolهای عضو  Virtual DG کلیه ی بر روی virtual Volumeمربوط به 

 قابل اجرا می باشد.  Virtual storageدر مد کاری 

 
 wide Striping: 6 شکل

Snapshot تهیه وضعیت جاری اطالعات  امکانVolume  در لحظه و استفاده از آن برای بازیابی داده ها در صورت

بصورت پیش را دارد.  snapshotنسخه ی  562امکان تهیه  MSA 1040/2040. دستگاه Volumeبروز اشکال در 

 ربوطهمپشتیبانی می کند برای افزودن به این عدد می بایست الیسنس و مجوز  Snapshotوضعیت  64فرض دستگاه از 

 نمی توانند بصورت مستقل بکار روند.  Volume copyخالف  مبدا بربه دلیل وابستگی به  Snapshotشود. خریداری 

 Remote snap:  ویژگی و گواهینامه ای برای ارسال(Replication)  داد هایVolume نا هم زمان از  بصورت

 مبدا دچار اختالل در کارکرد شود.   MSAدیگر. برای مواقعی که ممکن دستگاه  MSAدستگاه  به MSAیک دستگاه 

Drive spin down: امکان غیر فعال کردن دیسک های بیکار به منظور کاهش توان و برق مصرفی 

Volume copy:  امکان تهیه نسخه ی مشابه ازVolume نسخه ی تهیه شده هیچ وابستگی به نسخه در دستگاه دیگر .

 انجام می شود. MSA 1040/2040مقصد توسط دو دستگاه مبدا ندارد. درواقع کپی کامل از مبدا در 



Scrub Procedure فرایند درونی دستگاه :MSA 104/2040  به منظور شناسایی خطا در سطح دیسک و رفع آن

ها را برطرف می  Raid errorsو  Disk errorsبصورت خودکار. این فرایند در سطح دیسک اجرا می شود و کلیه 

 نماید. فعال سازی این پروسه پیشنهاد می شود. 

Full Disk Encryption (FDE) به منظور تامین امنیت و محرمانگی اطالعات ذخیره شده در دستگاه :MSA 

2040(only) ،  این ویژگی امکان رمزنگاری داده های ذخیره بر روی دیسک هایSED  .را فراهم می کند 

Repurposing : ویژگی در حالتی که  دستگاهدیسک های به منظور پاکسازی فرایند ازاد سازی سیستمFDE  فعال

 شده است. 

SSD wear gauge :به دلیل محدود بودن تعداد دفعات نوشتن و خواندن بر روی دیسک هایSSD دیسک ،

می باشند. از این پارامتر برای  wear gaugeشاخص  دارای MSA 1040/2040عرضه شده برای دستگاه  SSDهای

این شاخص، می بایست نسبت به تعویض  %5به  SSDاستفاده می شود. هنگام رسیدن دیسک  SSDپیش بینی وضعیت 

 اقدام کرد.  SSDدیسک 

 MSA 1040/2040دستگاه  الیسنس های

می بایست با خرید و بطور پیش فرض فعال نمی باشد و  MSA 1040/2040کلیه ویژگی های تجهیزات ذخیره سازی 

 فعال سازی الیسنس مربوطه عملیاتی گردد. به منظور آشنایی بیشتر به شرح الیسنس های دستگاه می پردازیم.

Advanced Data Service software suite 

 شامل از  سه الیسنس  ای  مجموعه

1. HPE MSA 2040 Performance Automated Tiering LTU 
2. HPE MSA 2040 512 Snapshot Software LTU 
3. HPE MSA Remote Snap Software LTU 

 با استفاده از الیسنس های فوق می توان 

HPE MSA 1040 Advanced Virtualized Features 

 پیکربندی نمود.  linearعالوه بر  Virtual Storageدر مد کاری با استفاده از این الیسنس می توان دستگاه را 
MSA Performance Tiering 

 را در سه سطح ایجاد نمود.  Sub-LUN Tieringبا استفاده از این الیسنس می توان ساختار 
1. A Performance tier with SSDs 
2. A Standard SAS tier with Enterprise SAS HDDs 
3. An Archive tier utilizing Midline SAS HDDs. 



داده های پر کاربرد را در الیه ی مناسب قرار داد این الیه های فوق با توجه به میزان دسترسی، می توان پس از ایجاد 

 می بایست الیسنس SSDبا استفاده از  Performanceانجام می شود. به منظور ایجاد الیه ی  عمل بطور خودکار

Advanced Virtualized   و الیسنسPerformance Tiering د. خریداری شو 

 
  



MSA 1040 Snapshot and volume copy software 

. با نیستنیازی به الیسنس وضعیت وجود دارد و  64تا  volume copyو  snapshotبصورت پیش فرض امکان تهیه 

 وضعیت افزایش داد.  512را به Volume copyو یا ها  Snapshot دمی توان تعدااستفاده از این الیسنس 
 

HPE MSA Remote Snap Software 

با استفاده از این ویژگی می توان در سطح دستگاه وجود دارد.  Virtualو  Linearمد کاری  دوهراین الیسنس برای 

نسبت به ارسال و کپی اطالعات به دستگاه دیگر اقدام کرد. فرایند رونوشت برداری (   block level) ذخیره ساز 

روش کار به این گونه می  شود.استفاده می  Snapshotو از فناوری  ،بوده ( asynchronous) بصورت نا همزمان 

از امکان انتقال اطالعات دستگاه مقصد کپی می شود. ای در  volumeاز دستگاه مبدا به  volumeداده های باشد که 

ممکن می باشد.  6ورودی به  4مکن می باشد. امکان ایجاد رونوشت برداری بصورت  iSCSIو  FCبستر پورت های 

های  می توان دادهمثال از چهار سایت اقماریی  .یعنی از چهار دستگاه به یک دستگاه می توان رونوشت ارسال کرد

امکان جام داد. انرا نیز اری با استفاده از یک کنترلر می توان فرایند رونوشت برد. ارسال کردبه سایت مرکزی مهم را 

نیز ممکن می باشد. هدف اصلی  linearدر مد  MSA P2000 G3با  MSA 1040/2040شت برداری بین دستگاه ورون

 از تهیه این الیسنس راه اندازی راه کار پدافند غیر عامل و سایت های پشتیبان می باشد. 

 

 :ط به کاراییمربوکلی مالحظات 

ارائه  می شود.  عدم  MSA 1040/2040بهروش های کلی در خصوص بهبود کارکرد دستگاه  در این بخش از مقاله

رعایت موارد زیر باعث اختالل در کارکرد کلی دستگاه نمی شود ولی قویا پیشنهاد می شود بهروش های زیر در کلیه 

  .مراحل پیکربندی دستگاه در نظر گرفته شود

 امکان از  تا حدVirtual Pool  بجایLinear Pool پیکربندی دستگاه در مفهوم این عبارت  .استفاده شود

   می باشد. Virtual Storageحالت 
 Disk Group  ها جدایی از ماهیتlinear  یاVirtual  می بایست دارای پیکربندیRaid  یکسان باشند تا بهترین

 باشند.  Raidبهتر است دارای پیکربندی یکسان  tierهای هر  Disk Groupدر واقع کارایی بدست آید. 

  تعداد دیسک درRaid 5/6 ) می بایست ضریبی از دو باشد. ) جدول زیر 

Parity Drive Data Drive Total Drive/ DG Raid Type 
1 2 3 Raid 5 
1 4 5 Raid 5 
1 8 9 Raid 5 
2 2 4 Raid 6 
2 4 6 Raid 6 



2 8 10 Raid 6 
  دیسک های هرTier .می بایست از همه نظر یکسان باشند 

  بخشPerformance  tier   که از دیسک هایSSD  درصد  20تا  10می بایست حدود تشکیل شده است

 Performanceدر صورت نیاز به  در نظر گرفته شود. تا بیشترین کارایی حاصل شود. Standard Tierبخش 

  ا افزایش داد.    درصد، فضای این الیه ر  40بیشتر، می توان تا

  حداقل یک نوع از هر نوع دیسک ( به عنوان یدکspare  .استفاده  شود ) 

  در صورت نیاز به افزایش ظرفیتPool معادل ،DG  .اگر نسبت به اضافه کردن دیسک اقدام شودDG  در

Pool  300دیسک  10شامل G.B 15 K  در حال پر شدن می باشد. دقیقا به همان تعداد و نوع دیسک بهPool 

 اضافه شود. 

  همیشه از اخرین نگارشfirmware  .استفاده شود 

 

 

  

 


