
SANراهکارهای 

SANهای یطحم تغییراتبرآمده از پذیر هستند در نتیجه نیازهای ها در مدیریت سیستم، پیکربندی، اتصاالت و کارایی، انعطاف

 دهد:ارایه می Resilientراهکارهای  ITبرانگیزترین مشکالت ها برای چالشSAN کنند.وکار را پشتیبانی میکسب

های بازسیستم .1

SANرتمند های قدد. زیرساختنکنهای متنوعی که نیازهای عملیاتی شما را تامین کنند را پشتیبانی میعاملها سرورها و سیستم

 د.نکنوکار و رشد غیرمنتظره را فراهم میهای جدید کسبسازی، مدلذخیره 

بکاپ و ری استور سریع .2

SAN ها ترافیک بکاپ و ریکاوری را ازLAN و منابع ذخیره د، نبخشویندوز را بهبود می-د، بکاپندهدارند، ترافیک را کاهش میبرمی

فراهم است که  High Performanceهای Tape Libraryتمرکز و کنند. امکان استفاده از مدیریت مسازی را بسیار بهینه می

 دهد.زمان بکاپ گیری را کاهش می

(Business continuanceوکار )تداوم کسب .3

SANتوانند ها میSingle Points Of Failure  .را حذف کنندSPOF  بخشی از سیستم است که اگر از کار بیفتد، کل سیستم از کار

پشتیبانی  Disaster Recoveryدر هنگام توسعه دیتاسنتر، برای  Mirroringو از  ها نرم افزار خرابی دارند SANمیفتد. 

 وری را بازیابی کنید.توانید بهرهبه سرعت می Downtimeکنند. بعد از قطع برق یا وقوع می

 (HAدسترس پذیری باال ) .4

SAN توانند دسترس پذیری انترپرایزها را فراهم کنند:موارد زیر میها با استفاده از

 Redundant Fabric Designs

 Storage Replication

 Dynamic Failover Protection

 Traffic Rerouting

 Server Clustering

5.  Consolidation  سرور و استوریجبین

صورت اشتراکی استفاده کنند و به این صورت، کارآمدی در پردازش و توانند استوریج را به چندین سرور و سیستم بکاپ گیری می

 افزایش در دسترس پذیری را خواهیم داشت.

جویی در هزینهصرفه .6

گشت سرمایه بیشتر را تجربه خواهد کرد زیرا اشتراک وکار شما بازکمتر است. کسب DASمعموال از  SANهزینه کل مالکیت 

رس تسشود. با افزایش دهای سخت افزار بکاپ گیری کم میشود و هزینهبیشتر در ظرفیت می استوریج بین سرورها باعث بهینگی

 شود.بر هستند، جلوگیری میکه هزینه Data Lossو  Downtimeپذیری سیستم، از 
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مدیریت متمرکز .7

( را مدیریت کرد تا Storage Consolidationتوان از هر مکانی استوریج یکپارچه شده )ب میا استفاده از ابزارهای مبتنی بر وب

 های اضافی کم شود.هزینه

 امنیت .8

SAN کنند:نی میامنیت شبکه شامل موارد زیر پشتیباها ابزارهای

 Authentication

 Authorization

 Access Control

 Zoning

ارتقاپذیری آنالین .9

به  SANه توانید در حالی کتوانید ظرفیت استوریج را اضافه کنید یا فابریک را توسعه دهید. میدر صورتی که نیازها تغییر کند می

 صورت آنالین است، سرورها را اضافه و کم کنید، و استوریج را افزایش و تغییر و یا تخصیص دوباره دهید.

( گفته Fabricکند، فابریک )های ذخیره سازی وصل میسرورها را به دستگاه ، ورک استیشن ها وSANبه سخت افزاری که در 

 تواند با استفاده از تکنولوژی سوییچینگ فیبرنوری، هر سروری را به هر استوریجی وصل کند.می SAN Fabricشود. می

 ماژوالریته بودن .11

 Consolidateگذاری و های اشتراکرا با وجود سیستم یا بازگشت سرمایه ROIرا آسان کرده و  SANطراحی ماژوالر، ارتقاپذیری 

دهد. افزایش می

SAN توانید با یک میحتی ها را برایتان فراهم کند یا تواند تمام این ویژگیشما میSAN  کوچک شروع کرده و با تغییر نیازهای

 ها را اضافه کنید.وکارتان، ویژگیکسب

SANهای اچ پی برای سازیپیاده

معمولی را پیکربندی کنید. SANها و پیروی از دستورات اچ پی، یک توانید با انتخاب مولفهمی

پذیرسازی انعطافطراحی و پیاده .1

 وکارهای کوچک، متوسط وهای استاندارد و قوانین طراحی، گستره وسیعی از نیازهای دفاتر و کسباچ پی با فراهم کردن توپولوژی

 های طراحی در این مقاله توضیح داده شده که در صورت نیاز، قابل ارتقاست.هد. قوانین و روشدانترپرایز را پوشش می

ارتقای تدریجی .2

توان با افزودن ها را به حداکثر ظرفیت رساند. در واقع به مرور زمان میSAN ،SANهای ها و مولفهتوان با بهینه کردن ویژگیمی

 خود را ارتقا دهید. SANها در هنگام نیاز، ظرفیت و ویژگی
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3. Interoperability 

کند.پشتیبانی می SANهای زیرساخت عامل، سرور، استوریج، و انواع مولفهاز چندین سیستم SANهای طراحی

 نصب از راه دور .4

دهد.هایی برای اتصاالت به صورت محلی و یا راه دور ارایه میاچ پی مولفه

 SANهای مولفه

سوییچ ها .1

هایی ارتقاپذیر با هزاران اتصال پورت، SANتوان با سوییچ های اینترکانکت می کند.را ایجاد می SAN فابریکسوییچ فیبرنوری، 

 ایجاد کرد.

( گفته Fabricکند، فابریک )های ذخیره سازی وصل می، ورک استیشن ها و سرورها را به دستگاهSANبه سخت افزاری که در 

 تواند با استفاده از تکنولوژی سوییچینگ فیبرنوری، هر سروری را به هر استوریجی وصل کند.می SAN Fabricشود. می

Gatewayو  Bridgeروتر،  .2

ها به صورت دینامیکی و تشخیص خطا در شبکه فیبرنوری را فراهم تواند سطوح باالی ارتقاپذیری، اشتراک گذاری دستگاهروتر می

های چند پروتکلی، را به کنولوژیه زیاد و فعال کردن یکپارچگی در تدر فاصل SAN، کار توسعه Gatewayو  Bridgeکند. روتر، 

 عهده دارند.

های ذخیره سازیدستگاه .3

SAN های چند استوریجی مانند تواند انواع سیستممیDisk Arrays  وTape Library  تخصیص استوریج را یکپارچه کند تا کار

 ابل انجام باشد.به شکلی مناسب و کارآمد، ق

هاHBAسرورها و  .4

HBA ها سرور را بهSAN کنند. درایورهای وصل میHBAها هستند که بار کاری پردازنده را ، رابط کاربری هوشمندی به سوییچ

 رساند.به حداقل می

 کشی و کانکتورهای کابلکابل .5

کند.را فراهم می SANهای کی بین مولفهیهای فیبرنوری، اتصاالت فیزکابل

SANهای مدیریت اپلیکیشن .6

کند.اطمینان حاصل می SANها را مدیریت و مانیتور کرده و از بهینگی عملکرد های انترپرایزی اچ پی، مولفهاپلیکیشن
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 تکنولوژی فیبرنوری

یبرنوری بکه فجانبی است. شهای های استوریج و دستگاهای کامل از استانداردهای ارتباطی بین سرورها، سیستمفیبرنوری، مجموعه

 کند.های متفاوت را فراهم کرده و چندین تکنولوژی اینترکانکت را پشتیبانی میاتصال بین دستگاه

 های استوریجی متنوعی متصل شود:تواند به سیستمشبکه می

 RAID arrays  

 Tape devices and backup libraries 

 کند.را پشتیبانی می iSCSIو  IP ،SCSIهای انتقالی تکنولوژی فیبرنوری، استفاده همزمان از پروتکل

 SANهای شبکه

های ذخیره های مختلف به سرورها و سیستماز راه SANکند. ، ارتباط بین سرورها را ممکن میLANهای همه منظوره مانند شبکه

های همه منظوره شبکهبه صورت جدا از  را SAN باید ،SANی هامامی مزایای قابلیتمندی از تشود. برای بهرهسازی وصل می

 موازی، نگهداری کرد.

های سخت افزاری متصل به هم است. در توپولوژی پایه، سوییچ فیبرنوری، چندین سرور و توپولوژی شبکه، آرایش فیزیکی مولفه

های ، برای حفاظت از خرابی سخت افزار، سیستمHigh Performanceهای کند. در توپولوژیسیستم استوریج را به هم وصل می

 .شودزونه وصل میاف

ه و وسیعی ی پیچیدها با کابل فیبرنوری، به شبکههای مناسب، و سپس اتصال دستگاهتخاب توپولوژی الزم و مولفهتوانید با انمی

 های دور متصل شوید.حتی در فاصله

 SANزیرساخت 

وصل شوند توانند میهای ذخیره سازی که شود. تعداد سیستماستفاده می SANهای ارتباطی های فابریک برای ایجاد راهاز سوییچ

 شود.های دیگر سخت افزارها مشخص میهای در دسترس و محدودیتبا تعداد پورت

SANکنند. ارتقاپذیری باعثهای متعدد و در فاصله دور، امکان توسعه را فراهم میها با ارتقا دادن ظرفیت ذخیره سازی در سیستم 

ها در فابریک را زیاد کنید و یا از تکنولوژی مسیریابی توانید تعداد سوییچشود. میمی SANها و اتصاالت در افزایش تعداد دستگاه

 ، استفاده کنید.VSANیا چند  SAN Fabricبرای اتصال چند 

 هافابریک .1

های سها و آدرهای فابریک، نامدهند. سرویسای سوییچ متصل است که شبکه را تشکیل میفابریک، یک تک سوییچ یا مجموعه

توان ها را میای از سوییچمجموعه کنند.و دیگر عملکردهای سوییچ را مدیریت می های رویداد()ثبت زمان هاTimestampدستگاه، 

( وصل کرد و یا به چندین فابریک منطقی LSAN for B-seriesهای مستقل)ای از فابریکبه صورت یک فابریک منفرد، و یا شبکه

 (.Virtual Fabrics for B-series or VSANs for C-seriesتقسیم شود)
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 SANارتقاپذیری  .2

را افزایش داد. هنگام  SANهای بیشتر، اتصاالت هایی با پورتها به سوییچ موجود یا استفاده از سوییچتوان با افزودن سوییچمی

های مبتنی بر سوییچ باید فاکتور یباید استانداردهای فیبرنوری و مشخصات سوییچ در نظر گرفته شود. برای ارتقا SANطراحی 

 زیر را در نظر بگیرید:

 معماری فیبرنوری .1

اچ پی، پشتیبانی مبتنی بر قوانین را ارایه داده که حداکثر تعداد  کند.سوییچ پشتیبانی می 239فیبرنوری در هر فابریک، حداکثر از 

 کل تعدادمجاز از محدوده  . اگر فابریکمشخص است ها در یک فابریک منفرد یا چند فابریک،ها و حداکثر تعداد پورتسوییچ

هایی یچ. به همین ترتیب، استفاده از سوی، مناسب نیستزیادهای سوییچ برای داشتن تعداد پورت یناستفاده از چندسوییچ فراتر رود، 

 ای با حداکثر تعداد پورت، ایجاد کند.تواند شبکهبا ظرفیت باال می

 های پشتیبانی شدهپیکربندی .2

های دیتها و دیگر محدووه بر فاصله لینکرا عال Hop Countهای کاربری و پورت، ISLحداکثر تعداد  یچ فیبرنوری،هر سوی

 کند.را مشخص می SANهای پشتیبانی شده، اندازه کاربردی کند. پیکربندیمشخص می پیکربندی

 های فابریکسرویس .3

های بزرگ نیاز به مدیریت SANشوند. های فابریک، توزیع میبرای هماهنگی کارها میان همه سوییچ SANهای فابریک در سرویس

، ظرفیت محدودی برای توسعه Low Endهای شود. برخی از سوییچانجام می High Endهای این کارها دارند که توسط سوییچ

 دارند.

 کند،فراهم می (switch-based scalingکه ارتقای مبتنی بر سوییچ ) را فرای ظرفیتی SANتکنولوژی مسیریابی و روتینگ، توسعه 

 کند.ممکن می

 های فیبر نوریسوییچ

 شوند:دهند شناخته میانجام می SANها با کاری که در سوییچ

 Any-to-Anyها برای اتصال ISL  : فراهم کردنDirectorیا  Coreسوییچ 

 های ذخیره سازیهای کاربری برای اتصال سرورها و سیستمپورت : فراهم کردنSANیا  Fabricیا  Edgeسوییچ 

 HPE StorageWorks Core Switch 2/64است مثال  SANها نام مدل نشانگر استفاده آن در در برخی سوییچ

بحث قرار مورد  SANای که باید به آن توجه شود این است که در این مقاله، سوییچ خاص و قوانین فابریک برای پیکربندی نکته

 Consolidatedهای های مبتنی بر قوانینشان باید مورد توجه قرار گیرد تا سیستم، تناسب مولفههای مختلفگیرد. برای محیطمی

 ها را در نظر گرفت.ها و دیگر مولفهها، کابلعاملها، سیستمHBAها و نیازهای سرورها، ایجاد شود. همچنین باید محدودیت
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 SANرویکردهای طراحی 

 سه رویکرد دارد که به ترتیب پیچیدگی و تجربه الزم برای آن، بدین صورت هستند: SANاچ پی برای طراحی 

1. HPE standard design 

کند و برای بر طرف کردن نیازهای را مشخص می SANهای فیبرنوری در فابریک های استاندارد اچ پی، نحوه چیدمان سوییچطرح

است و  SANترین روش طراحی سازی طرح استاندارد، سادهاند. پیادههای کاری معمولی بهینه شدهخاص دسترسی به داده و حجم

 کنند، از این رویکرد استفاده کنند.طراحی می SANکند کاربرانی که برای اولین بار اچ پی توصیه می

2. Modified HPE standard design 

نیازهای اتصاالت و دسترسی به داده، توانید آن را در زمینه کند. بعدا می، اغلب نیازهای شما را برآورده میSANطرح استاندارد 

، متوسط است از این رویکرد SANکند کاربرانی که سطح تجربه آنها در زمینه طبق نظر خودتان اصالح کنید. اچ پی توصیه می

 ده کنند.استفا

3. Custom design using the HPE SAN design rules 

با  SANشود. قوانین طراحی در برای نیازهای خاص در زمینه استوریج و دسترسی به داده، استفاده می Custom SAN Designاز 

یا ، متوسط SANسطح تجربه آنها در زمینه کند کاربرانی که شود و اچ پی توصیه میهای پیکربندی کاستوم، انجام میتکنولوژی

 پیشرفته است از این رویکرد استفاده کنند.

 SANنکات قابل توجه در طراحی 

 ، موارد زیر را در نظر بگیرید:SANبرای طراحی یا اصالح 

 موقعیت جغرافیایی .1

های کنند. مولفهرا تعیین می SANهای ذخیره سازی، اتصاالت مورد نیاز برای ها، سرورها و سیستممکان و موقعیت ساختمان

های SAN Fabricکنند. مسیریابی فیبرنوری، کشی چندین سوییچ را پشتیبانی میکابل، اتصاالت فواصل طوالنی و SANزیرساخت 

 ای از منظر فیزیکی ایجاد شود.یافتهیکتا و توسعه SANکند تا ها را به هم وصل میVSANمستقل یا 

 دسترس پذیری داده .2

رساند. ترکیبی از سطوح دسترس ، خرابی دستگاه یا فابریک را به حداقل و کارایی را به حداکثر میResilient SANهای محیط

های یا داده هامورد نیاز برای اپلیکیشن شود که البته بستگی به سطح امنیتاستفاده سازی تواند در پیادهمی SANپذیری در یک 

 خاص دارد.

 اتصاالت .3

ای با ظرفیت SANهای فابریک باید فراهم شود. برای ایجاد های ذخیره سازی و مولفههای کافی برای اتصال سرورها و سیستمپورت

 را به هم وصل کنید. VSANباال، باید با استفاده از مسیریابی، چندین فابریک یا 

ى)
چ پ

ن ا
ایرا

ک (
النی

ف



 ظرفیت استوریج .4

های ذخیره سازی مورد نیاز را برای نیازهای حال و تعداد و نوع سیستمکل ظرفیت ذخیره سازی مورد نیاز خود را محاسبه کنید و 

 آینده مشخص کنید.

 های مختلففرمها و پلتعاملسیستم .5

SAN های ناهمگون، ارتباط و عملکرد های سخت افزاری خاص، کاستومایز کنید. در محیطفرمها و پلتعاملخود را با سیستم

 فرم بستگی دارد.های هر پلتیتها و محدودها به قابلیتمولفه

 ارتقاپذیری و مهاجرت .6

ت های مهاجرطرحی را انتخاب کنید که در طول زمان با افزایش نیازهای اتصاالت و ذخیره سازی، قابلیت توسعه داشته باشد. روش

قطعی شبکه  ترینرا با کم رنوری امکان توسعهکند. مسیریابی فیبرا فراهم می SANبرای هر توپولوژی، انعطاف الزم برای توسعه 

 کند.خصوصا در جاهایی که نیازهای رشد مشخص نیست، فراهم می

 استوربکاپ و ری .7

 فراهم کنید. SANبه اندازه کافی، اتصال و پهنای باند برای به حداکثر رساندن کارایی مربوط به بکاپ مبتنی بر 

8. Disaster tolerance 

های حیاتی و مهم، حفاظت های سایت و ریکاوری دادهاز راه دور را در نظر بگیرید تا در برابر خرابی Data Replicationنیازهای 

 الزم به عمل آید.

 Hop Countسوییچ و  .9

 با هم ارتباط دارند را به حداقل برسانید. SANهایی که مرتبا در های بین دستگاهHopتعداد 

11. Oversubscription 

را کاهش دهید و اطمینان  Oversubscriptionهای خارج از توان یا همان ایی، امکان به وجود آمدن درخواستبرای بهبود کار

-Singleوجود دارد و مواردی که تعداد زیادی دستگاه، یک ها ها بین سوییچISL، تعداد کافی از SANحاصل کنید که در طراحی 

Switch ISL سانید.گذارند را به حداقل ررا به اشتراک می 

11. Data locality ،های کاری اپلیکیشنیو حجم، کارایی 

ها و زمان پاسخ سریع، از های کاری اپلیکیشنی فراهم کنید. برای ارجاع زیاد به دادهسطح مناسبی از کارایی مبتنی بر حجم

 SANها را در های ذخیره سازی استفاده کنید. سرورها و استوریجمسیرهایی لوکال و با ظرفیت باال برای اتصال سرورها و سیستم

 سازی کنید.اده پیادهبر اساس نیازهای دسترسی به د

 مدیریت پذیری .12
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 را به صورت متمرکز، مدیریت کنید. Consolidatedهای برای افزایش کارایی باید بتوانید استوریج

13. Fabric Zoning 

 استفاده کنید. Fabric Zoningدر سطح دستگاه یا پورت از  SANبرای کنترل دسترسی 

14. Selective Storage Presentation 

های ذخیره بتوانند از سیستم SANعامل در یک ها تامین شود و چندین سیستماستفاده کنید تا امنیت دسترسی به داده SSPاز 

 سازی استفاده کنند.

 SANامنیت  .15

 تامین کنید. ی،مدیریت مواردو  SANهای را با ترکیب ویژگی SANها در امنیت داده

 مسیریابی فیبرنوری استفاده از .16

 SANاستفاده کنید تا اتصال بین  Fibre Channel routing functionality، از SANهای قابل دسترس در برای افزایش تعداد دستگاه

Fabricهای مجازی یا های موجود و فابریکVSAN.ها برقرار شود 

17. SANسوییچ( های سری های مجازیCو فابریک )سوییچ( های سری های مجازیB) 

سازی پیاده VSANهای الجیکال یا های فابریک جداگانه دارد، باید فابریکبا سرویس SANای که چندین الجیکال SANبرای ایجاد 

 VSANیا  Virtual Fabricsگذاری دستگاه بر روی توان اشتراکمی IFRیا  inter-VSANکنید. با استفاده از ویژگی مسیریابی 

 ها را انجام داد.

 SANهای فابریک توپولوژی

 شود:این قسمت درباره مطالب زیر بحث می در

1. Fabric topologies 

2. Single-switch fabric 

3. Cascaded fabric 

4. Meshed fabric 

5. Ring fabric 

6. Core-edge fabric 

7. Topology data access 

8. Topology maximums 

9. Routed fabric topologies 

10. FCoE fabric topologies 

11. Data availability 

12. Topology migration 
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 های فابریکوپولوژیت .1

 هایی که اچ پیدهد. در این قسمت توپولوژیهای فیبرنوری در فابریک را توضیح میدر واقع آرایش سوییچ SANتوپولوژی فابریک 

 :وجود دارد SANسازی برای پیادهکنیم. در این رابطه سه رویکرد کند را بررسی میای از آن پشتیبانی می

 HPE standard SAN fabric topology design  

 subset or variation of a HPE standard SAN fabric topology design 

 custom SAN fabric topology design 

 را رعایت کنید. SANکنید باید قوانین طراحی جدا از اینکه کدام رویکرد را انتخاب می

Routed SAN fabricsهای: توپولوژی HPE standard SAN fabricکند. مسیریابی ، مسیریابی فیبرنوری را پشتیبانی می

های کند. اچ پی از توپولوژیرا ممکن می VSANها یا چندین  Virtual Fabricها در چندین فابریک، اتصال بین دستگاه ،برنورییف

 کند:پشتیبانی می Routed Fabricزیر در زمینه 

 B-series Meta SAN 

 C-series VSANs with IVR 

 H-series switches with TR 

FCoE SAN fabrics :هایتوپولوژی HPE standard SAN fabric، توانند با تکنولوژی میFCoE  .یکپارچه شوندFCoE  در

است که از  Fabric Edgeسازی هستند که نتیجه آن، یکپارچگی بین سرور و های فیبرنوری و اترنتِ موجود، قابل پیادهمحیط

 کنند.استفاده می FCoE CNو  CNAهای سوییچ

 به شرح زیر است: ،HPE standard SAN fabric هایتوپولوژیمزایای 

  ایجاد یکSAN فابریک برای هر بخش یا اپلیکیشن در سازمان 

 انجام مدیریت متمرکز و بکاپ ها 

  آپدیتSAN fabric توان به توپولوژی ها. در صورت لزوم میبرای ایجاد تغییرات در ظرفیت یا نیازهای دسترسی به داده

SAN fabric .دیگری تبدیل شوید 

 ها در فواصل زیاد با استفاده از اتصاالت هااتصال دستگIP یا فیبرنوری 

  اتصال چندینSAN fabric با استفاده از تکنولوژی مسیریابی 

 دین الجیکال فابریک با استفاده از ویژگی سازی چنپیادهVirtual Fabrics 

 سازی چندین پیادهVSAN 

  گستره وسیعی از سطوح دسترس پذیریSAN 

2. Single-switch fabric 

های این شکل (فابریک تک سوییچی -1فابریک تک سوییچی، شامل سوییچ فیبرنوری، سرور و سیستم ذخیره سازی است. )شکل 

توان یک فابریک آبشاری می single-switch fabricدو تا های استاندارد اچ پی است. مثال با اتصال توپولوژی، اساس تمام توپولوژی

 ایجاد کرد. core-edge fabricیا  Ring Fabricتوان می single-switch fabricایجاد کرد یا با اتصال سه یا چند 
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پورت( استفاده  32یا  24، 16، 8، 4یا فابریک ) Edge ،SANتک سوییچ کوچک، از سوییچ  SAN Fabricای برهای سوییچ: مدل

 Directorیا  Coreسوییچ پورت( یا  96تا  32یا فابریک ) Edge ،SANتر، از سوییچ تک سوییچ بزرگ SAN Fabricکنید. 

از دو سوییچ پیکربندی  high-availability SAN. برای کنیداستفاده های بیشتری دارند، پورت( که تعداد پورت 512تا  48)

 استفاده کنید. dual-fabric SANشده به صورت 

 عبارتند از: single-switch fabricمزایای 

 نصب و پیکربندی آسان سرور و استوریج 

 های مرتبط با هم، به یک سوییچ وصل هستند.حداکثر کارایی فابریک زیرا تمامی دستگاه 

 ( پشتیبانی نیازهای دسترسی به داده به صورت لوکال، متمرکز و توسعه یافتهdistributed) 

 

3. Cascaded fabric 

دارند. )شکل  ISLکه یک یا چند  اندهای متصل به هم است که در فرمت درخت آرایش یافتهای از سوییچفابریک آبشاری، مجموعه

بین دو سوییچ، یک سوییچ را به  ISLبرای هر سوییچ یا اتصال یک جفت  ISLک تک توانید با استفاده از یمی فابریک آبشاری( -2

روی هر سوییچ داشته باشید تا افزونگی مسیر  ISLیک یا چند سوییچ وصل کنید. توصیه اچ پی این است که حداقل دو اتصال 

استفاده  cascaded fabricرید باید از توپولوژی نیاز دامحلی   intraswitchفابریک فراهم شود. اگر به چند گروه دستگاه با دسترسی

 کنید.

 کند:آبشاری موارد زیر را فراهم می

  رسیدن به بهترینI/O با اتصال سرور و استوریج به یک سوییچ در فابریک آبشاری 

 های آبشاریتوسعه پذیری آسان فابریک به مرور زمان با افزودن سوییچ 
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های پولوژیشوند. توفیبرنوری اچ پی، برای استفاده در توپولوژی فابریک آبشاری، پشتیبانی میهای های سوییچ: تمام سوییچمدل

 کند.کنند، استفاده میرشد در مقیاس کوچک را پشتیبانی میو فابریک که  Edge ،SANهای فابریک آبشاری معموال از سوییچ

نباید از  Hو  B ،Cهای سری گذارند. فابریکها اثر میهای بین سوییچنکته: به مرور زمان، توپولوژی فابریک آبشاری بر افزایش هاپ

 هاپ فراتر رود. 7

 توپولوژی فابریک آبشاری مزایای زیر را دارد:

  قابلیت اتصالSANهای مختلفها در لوکیشن 

 ت سرور و استوریجراحتی ارتقاپذیری برای افزایش اتصاال 

 گذاری بکاپمدیریت و به اشتراک 

 های فابریک آبشاری، به یک سوییچ وصلند.هایی که در سوییچبهترین کارایی لوکال هنگام ارتباط دستگاه 

 های سوییچ در دسترسجویی در هزینه به علت تعداد زیاد پورتصرفه 

  پشتیبانی از دسترسی به داده( به صورت لوکال و متمرکزoccasional centralized) 
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4. Meshed fabric 

Meshed fabric شود که از چندین های متصل به هم گفته میبه گروهی از سوییچISL کنند تا استفاده میfabric resiliency 

داده را از طریق مسیر جایگزین  ،ها خراب شود، سوییچ به طور اتوماتیکISL( اگر یکی از Meshedفابریک  – 3تامین شود. )شکل 

دشان ها به مقصها از طریق آن سوییچهای دیگر باشد، دادهشامل سوییچر جایگزین یکند. اگر مسمسیریابی مجدد می ،در فابریک

 رسند.می

 

فزونه در فابریک و مسیر ا حفظ شود Meshشوند تا اتصال وصل می مجاورها به دو یا چند سوییچ ISLهایی اضافه کنید، اگر سوییچ

ها را با مسیرهای بیشتر در فابریک  ، ارتباطات دستگاهISLاتصاالت اضافه  (Meshدر فابریک  ISLاتصاالت  – 4تامین شود. )شکل

را  Hopهایی اضافه کنید، حداکثر تعداد شود به شکل قابل توجهی تصادف کاهش یابد، اگر سوییچکند. این باعث میفراهم می

 کنید.بیشتر می
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های شوند. توپولوژی، پشتیبانی میMeshهای فیبرنوری اچ پی، برای استفاده در توپولوژی فابریک های سوییچ: تمام سوییچمدل

 .کندکنند، استفاده میو فابریک که رشد در مقیاس کوچک را پشتیبانی می Edge ،SANهای معموال از سوییچ Meshفابریک 

 استفاده کنید. Directorیا  Coreهای های بیشتر از سوییچ Port Countانی از برای پشتیب

 به صورت زیر است: Meshمزایای توپولوژی فابریک 

 تامین نیازهای چندین دسترسی به داده 

  چندین مسیر برای تامینFabric Resiliency 

 آسانی در ارتقاپذیری 

 گذاری بکاپمدیریت و به اشتراک 

  توسعه یافته ترکیب دسترسی داده به صورت لوکال وپشتیبانی از (Distributed) 

  تاثیر کم بر کارایی به دلیل ترافیکIntraswitch 

5. Ring fabric 

در فابریک حلقه، مشابه  Fabric Resiliencyفابریک حلقه( سطح  – 5های اینترکانکت است. )شکل ای از سوییچفابریک حلقه، حلقه

 است و اتصال فول فابریک با حداقل دو مسیر برای هر سوییچ فراهم است. Meshفابریک 

Ring Fabric کند:امکانات زیر را برایتان فراهم می 

 ارتقا و توسعه فابریک در شکل ماژوالر 

  دستیابی به بهترین کاراییI/O با اتصال هر گروه سرور و استوریج به یک سوییچ 
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 کند.نیاز دارند، توصیه نمی many-to-manyهایی که اتصال نکته: اچ پی، فابریک حلقه را برای اپلیکیشن

 

نام دارند( را در خارج از حلقه اضافه  satelliteهای هایی )که سوییچتوانید سوییچسوییچ دارد، می 12ابریک حلقه کمتر از اگر ف

از در داخل فابریک حلقه،  (satelliteهای فابریک حلقه با سوییچ – 6)شکل  نید.بری بیشتری ایجاد کرهای کاکنید تا پورت

 شود.پشتیبانی نمی satelliteهای سوییچ

 شود.می فابریک باعث کاهش دسترس پذیریکمی  satelliteهای نکته: افزودن سوییچ
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های وژیشوند. توپولهای فیبرنوری اچ پی، برای استفاده در توپولوژی فابریک حلقه، پشتیبانی میهای سوییچ: تمام سوییچمدل

رای کند. بکنند، استفاده میو فابریک که رشد در مقیاس کوچک را پشتیبانی می Edge ،SANهای معموال از سوییچحلقه فابریک 

 استفاده کنید. Directorیا  Coreهای های بیشتر از سوییچ Port Countپشتیبانی از 

 مزایای فابریک حلقه به شرح زیر است:

 هاطراحی ماژوالر و آسانی در ارتقاپذیری با افزودن یک سوییچ و دیگر دستگاه 

  چندین مسیر برایInternal Fabric Resiliency 

  پشتیبانی از ترکیب دسترسی داده به صورت لوکال وoccasional centralized 

6. Core-edge fabric 

 استفاده شود. Core-Edge Fabricکند هر زمان که ممکن است از توپولوژی اچ پی توصیه می

در فابریک  Edgeهای شوند و به سوییچنامیده می Coreهای ، یک یا چند سوییچ فیبرنوری دارد که سوییچCore-Edgeفابریک 

های ، پهنای باند باال و اتصال افزونه به سوییچCoreهای ( سوییچ)طرح معمولی( Core-Edgeفابریک  – 7شوند. )شکل وصل می

Edge های . سوییچدنکنرا فراهم میEdge همچنین اگر نیاز به  کنند.های کاربری فراهم میبرای سرورها و استوریج، پورت

 وصل کنید. Coreهای ( را به سوییچTapeا توانید استوریج متمرکز )دیسک یدسترسی متمرکز دارید، می

 کاربردهای زیر بهترین توپولوژی است:برای  Core-Edgeفابریک 

 های اتصال محیطMany-to-many .که نیاز به کارایی باال دارند 

  الگوهای ترافیکی ناشناخته یا در حال تغییرI/O 

 SAN-wide storage pooling 
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نشان داده شده، هستند اما به صورت ترتیبی و سلسله  7معموال همان گونه که در شکل  Core-Edge Fabricهای توپولوژی

سازی ها، پیادهشود. همگی این)طرح ترتیبی( نشان داده شده، نیز استفاده می Core-Edgeفابریک  - 8در شکل مراتبی که 

 کند.کمک می Core-Edgeدرک کارایی توپولوژی کنند. چگونگی ارایه منطقی توپولوژی، شما را به فیزیکی مشابهی ارایه می

 

 Core-Edgeانواع فابریک 

-Coreکه انواع فابریک  7:1شود، مثل بیان می fan-in ratioکه معموال به صورت  Edgeو  Coreهای های بین سوییچISLتعداد 

Edge های بیانگر تعداد پورت ،7دهد. عدد اول یعنی را نشان میEdge  بیانگر تعداد  ،1است و عدد دوم یعنیISL هایی است که

 کنند.در فابریک استفاده می Coreبرای اتصال به سوییچ  Edgeهای پورت

 Skinnyو  Fatساختار درختی 

که در جدول زیر شرح داده  Skinnyو ساختار درختی  Fatساختار درختی وجود دارد:  Core-Edge Fabricدو نوع توپولوژی 

 شوند.می
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 نمایش عددی

های تعداد سوییچ n2و  Coreهای تعداد سوییچ n1 x n2 .n1به صورت عددی هم نشان داد مثال  نتوارا می Core-Edgeهای فابریک

Edge  4است. مثال x 24 core-edge fabric سوییچ  4کند که مشخص میCore  سوییچ  24وEdge  سوییچ داریم 28و در کل .

نشان وصلند،  هاCoreبه  ISLتا  4که هر کدام با  Edgeسوییچ  12و  Coreسوییچ  4با   Core-edge fabric (4 x 12)،9در شکل 

 است. داده شده

 

های شوند. توپولوژی، پشتیبانی میCore-Edgeهای فیبرنوری، برای استفاده در توپولوژی فابریک های سوییچ: تمام سوییچمدل

Core-Edge های معموال از سوییچEdge ،SAN  و فابریک بر رویEdge های و سوییچCore  یاDirector  درCore استفاده ،

 ,Gb/s, 2 Gb/s 1کنید که حداکثر سرعت متفاوتی دارند، مثال هایی استفاده میکنند اگر از سوییچکنند. اچ پی توصیه میمی

4 Gb/s, 8 Gb/s, 16 Gb/s, 32 Gb/s سوییچی را در ،Core تفاده کنید که سرعت باالتری دارد.اس 

 به صورت زیر است: Core-Edgeمزایای فابریک 
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  معموال حداکثر دوHop ها وجود دارد.بین سوییچ 

 ها در دسترسی متمرکز و مساوی به دستگاهCore 

  افزایش فابریک و افزونگی سوییچ با دو یا چند سوییچ درCore 

  اتصال فولmany-to-many  پهنای باند باDistributed به صورت مساوی 

  توسعه یافتهپشتیبانی از دسترسی داده به صورت متمرکز و 

  امکان قرار دادن یکOptimally Located Core Switch  به صورتPrimary Management Switch  و اتصاالت مستقیم به

 هاتمام سوییچ

 

7. Topology data access 

ای که مناسب محیط کاری شماست، مشخص کنید. انواع دسترسی باید نوع دسترسی داده SAN Fabricبرای انتخاب توپولوژی 

 به داده عبارتند از:

 Local (one-to-one)سوییچ متصلند. : دسترسی به داده بین یک سرور و یک سیستم استوریج که به یک 

 Centralized (many-to-one)دسترسی به داده بین چند سرور و یک سیستم استوریج متمرکز : 

 Distributed (many-to-many)دسترسی به داده بین چند سرور و چند سیستم استوریج : 

 
8. Topology maximums 

ه ها بستگی بییچ و قوانین فابریک باشد. این تفاوتهای مشخص شده در سوکمتر از حداکثرتعداد، در برخی موارد، ممکن است 

 های کاربری در دسترس، تاثیر دارد.ها که بر تعداد پورتISLها در توپولوژی فابریک دارد، همانند تعداد Hopتعداد 

 به موارد زیر توجه کنید:
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 های کاربری برای اتصاالت سرور و استوریج هستند.پورت 

  فرض بر این است که حداقل تعدادISL  را دارید. اگرISL های کاربری در دسترس های بیشتری الزم دارید، تعداد پورت

 شود.برای اتصاالت سرور و استوریج، کم می

  ،اگر به فابریکStorage Management Appliance های در دسترس برای اتصاالت سرور و اید، تعداد پورتوصل کرده

 شود.کم می استوریج،

 Bهای سری سوییچ

 

 Cهای سری سوییچ

 

 Hهای سری سوییچ
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شود و اگر حداکثر مشخص می SN6000های فیبرنوری های کاربری با استفاده از سوییچهای بزرگ، تعداد پورتبرای فابریک

گیگابیتی برای  8های پورت تر،های اختصاص داده شده به آنها ببرید، بیش 10Gb/20Gb stacking port ISLاستفاده را از 

 ها در دسترس است.اتصاالت دستگاه

 

  Routed fabricهایتوپولوژی .9

کند، فراهم می VSANها را در چند فابریک یا از مسیریابی فیبرنوری که اتصال بین دستگاه HPE standard fabricهای توپولوژی

 کند.پشتیبانی می

 بپردازیم: Fibre Channel routed fabricخواهیم به در این قسمت می

 B-series Meta SAN: 8های های خاصی از سوییچدر مدلGb/s شود و دارای الیسنسی است که موارد زیر سازی میپیاده

 کند: ...را فراهم می
 B-series Virtual Fabrics with IFR 

 C-series VSANs with IVR 

 H-series switches with TR 
 FCoE fabricهای وپولوژیت .11

و ترکیب سوییچ و آداپتور و کابل را به خوبی دهد، امکان همسان کردن تکنولوژی فیبرنوری و اترنت را به شما می FCoEتکنولوژی 

یکپارچه هستند.  Fibre Channel fabric edgeدر  FCoEکند، با های فیبرنوری که اچ پی پشتیبانی میکند. تمام توپولوژیفراهم می

 کند:برای موارد زیر پشتیبانی می end-to-end FCoEاز راهکارهای  اچ پی همچنین

 P63xx/P65xx EVA storage systems with the FCoE target interface 

 HPE 3PAR StoreServ Storage systems with the FCoE target interface 

 3PAR StoreServ Storage systems using a fabric connection between the MPX200 and Fibre Channel storage 

 P6000 EVA storage using the MPX200 Multifunction Router 
11. Data availability 

ای روتین بستگی ههای ذخیره سازی هنگام کار، سرورها و سیستمSANبه قابلیت اطمینان فابریک  SANدسترس پذیری داده در 

 بر اساس موارد زیر است: ،شما SANدارد. سطح مورد نیاز دسترس پذیری داده در محیط 
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 های عملیاتی(بندی بکاپ و پروسهنیازهای مدیریتی )مثال زمان 

 سطح حفاظتی برای داده و اپلیکیشن 

 افزونگی سخت افزار 

 تاثیر دارد: SANعوامل مختلفی بر دسترس پذیری داده در 

  افزار اپلیکیشننرم 

 های سرورعاملسیستم 

 سخت افزار سرور 

  زیرساختSAN Fabric 

  استوریجPrimary  وSecondary 

 هاتعداد سوییچ 

  تعدادISLها 

 تعداد مسیرهای بین یک سرور یا سرورهای کالستر شده و فابریک 

 تعداد مسیرهای کنترلر استوریج در فابریک 

 سطوح دسترسی به داده

 single connectivity fabric: 1سطح 

Level 1کند اما ، اتصال حداکثری را فراهم میFabric Resiliency های کند. هر سوییچ یک مسیر به سوییچو افزونگی را تامین نمی

( هر سرور و سیستم ذخیره سازی، یک مسیر به فابریک Level 1: single connectivity fabric - 11دیگر در فابریک دارد. )شکل 

 د.دار
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 single resilient fabric: 2سطح 

Level 2 با استفاده از چندین ،ISL 11کند. )شکل ها، افزونگی مسیر فابریک را فراهم میبین سوییچ - Level 2: single resilient 

fabric هر سرور و سیستم استوریجی یک مسیر به فابریک دارد. اگر خطایی در یک )ISL  یا پورت سوییچ رخ دهد، سوییچ به صورت

 آید.در سرور پیش نمی I/Oای در فعالیت کند و هیچ وقفهاتوماتیک، داده را از طریق مسیر فابریک جایگزین، مسیریابی دوباره می

 

 

 single resilient fabric with multiple device paths: 3سطح 

Level 3 هم سطح ،Level 2 دسترس پذیری را افزایشکند تا سیر سرور و سیستم استوریج را به فابریک فراهم میاست اما چندین م 

 Server HBA، یک سوییچ مسیر ( اگر خطایی درLevel 3: single resilient fabric with multiple device paths - 12دهد. )شکل 

در فعالیت  اید و هیچ وقفهشوگزین، مسیریابی دوباره میجای یرخ دهد، به صورت اتوماتیک، داده از طریق مسیر یا سیستم استوریج

I/O آید.در سرور پیش نمی 
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و هر سیستم استوریج را به سوییچی  Server HBAکند که مسیر هر برای برخورداری از تمامی مزایای این سطح، اچ پی توصیه می

و هم افزونگی  Fabric Resiliencyکاهش یابد. این سطح، هم  SPOFمتفاوت وصل کنید تا دسترس پذیری افزایش و امکان رخ دادن 

 کند.میمسیر دستگاه را فراهم 

برای هر سرور با چندین مسیر  Zonedدارند تا مسیرهایی با حداقل دو  Zoningهای خاص نیاز به استفاده از عاملنکته: سیستم

 در یک فابریک مستقل، تعریف شود.

 

 multiple fabrics and device paths (NSPOF): 4سطح 

Level 4های ، مسیرها به صورت فیزیکی به فابریک3کند اما برخالف سطح ، چندین مسیر داده بین سرور و سیستم استوریج فراهم می

این سطح، باالترین دسترس پذیری را  (Level 4: multiple fabrics and device paths (NSPOF) - 13شوند. )شکل جداگانه وصل می

یا سیستم استوریج رخ دهد، به صورت اتوماتیک،  Server HBAدهد. اگر خطایی در مسیر یک سوییچ، ارایه می NSPOFبا حفاظت 

 آید.در سرور پیش نمی I/Oای در فعالیت شود و هیچ وقفهداده از طریق مسیری جایگزین، مسیریابی دوباره می

رساند )مثال جایگزینی سوییچ نامناسب، تنظیمات نادرست پیکربندی های فابریک را به حداقل می، آسیب پذیری خرابی4سطح 

کند چرا که های در دسترس را فراهم میپورت، باالترین سطح کارایی و تعداد بیشتر 4فابریک و یا خرابی سرویس فابریک(. سطح 

ى) رمال، به طور همزمان در دسترس هستند.های نها طی عملیاتتمامی فابریک
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ال دهد. مثهای در دسترس را هم افزایش میدهد اما تعداد کل پورتسازی را افزایش میبا اینکه استفاده از دو فابریک، هزینه پیاده 

وپولوژی با دو فابریک، سازی همین تپورت کاربری برای سرور و استوریج دارد. پیاده 52سوییچ، حداکثر  4با  Meshدر یک فابریک 

 رساند.می 114های کاربری را به تعداد پورت حداکثر

 نکات

های های حیاتی و مهم. اچ پی برای اپلیکیشنهنگام انتخاب سطح دسترسی، باید به دو مورد توجه کنید: هزینه و دسترسی به داده

Mission-Critical سازی کنید تا افزونگی کامل در پیکربندی فابریک فراهم شود. اگر هزینه عدم را پیاده 4کند که سطح توصیه می

 ، قابل درک خواهد بود.4های حساس و حیاتی برایتان قابل تصور است، این هزینه اضافی برای داشتن سطح دسترسی به داده
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 های در دسترس را افزایش دهید.پورتها را اضافه کنید تا تعداد توانید فابریکمی

 
12. Topology migration 

 به موارد زیر توجه کنید: SANبرای افزایش ظرفیت و اتصال 

 ها را افزایش دهید.تعداد سوییچ 

 های بیشتر استفاده کنید.هایی با پورتسوییچ 

 سازی کنید.چندین فابریک پیاده 

 سازی کنید.مسیریابی فیبرنوری را پیاده 

  توپولوژی فابریک دیگری مهاجرت کنید.به 

  چندینSAN سازی کنید.مستقل پیاده 

Nondisruptive migration 

های مجازی یا داده از یک سیستم استوریج به استوریجی دیگر، ها، ماشینبه پروسه انتقال اپلیکیشن Nondisruptiveمهاجرت 

 شود.هم گفته می Live Migrationشود. گاهی به آن گفته می Downtimeبدون 

کنید و سپس  Fail Overها را به فابریک دیگری توانید تمامی عملیاتهستید، می level 4 multiple fabric NSPOF SANاگر دارای 

 آن یکی فابریک را دوباره پیکربندی کنید.

نیاز  هیی کهاآن اجتناب کنید. مهاجرت ها را به حداقل رسانید یا ازها بین سوییچطراحی مهاجرت، سعی کنید انتقال دستگاه هنگام

هایی که نیاز به انتقال اتصاالت دستگاه دارد، مشکالت کمتری ، نسبت به مهاجرتکشی دوباره آنها داردها یا کابلISLبه افزودن 

 دارند.

 فابریک آبشاری SANمهاجرت از 

 کنیم:فابریک آبشاری بررسی می SANدر این قسمت مسیرهای مهاجرت را برای 

  آبشاری بهMesh 
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ها وصل شود. برای اینکه مهاجرت موفقی داشته های اضافی است تا به تمام سوییچISL، نیاز به Mesh Fabric SANبرای ایجاد 

تصاالت دستگاه به ممکن است حتی نیاز به انتقال ا های اضافی را محاسبه کنیم.ISLهای مورد نیاز برای باشیم باید تعداد پورت

 ها قابل دسترسی باشند.ISLها برای سوییچ دیگری باشد تا پورت

 حلقه آبشاری به 

فابریک حلقه ایجاد شود.  SANفابریک آبشاری خطی دارید، آخرین سوییچ در فابریک را به اولین سوییچ وصل کنید تا  SANاگر 

 ها شوید.ISLکشی دوباره فابریک آبشاری درختی )با چندین سطح( دارید، ممکن است مجبور به کابل SANاگر 

  آبشاری بهCore-Edge 

ها را برای اتصال ISL. باید Edgeهای ها، سوییچباشند و کدام سوییچ Backboneهای ها باید سوییچمشخص کنید کدام سوییچ

ها )سرورها و استوریج( یا کشی دوباره کنید. در صورت نیاز هم، دستگاه، کابلCoreهای به سوییچ Edgeهای همه سوییچ

های های اضافه شده به عنوان سوییچو سوییچ Edgeهای های موجود به عنوان سوییچرا وصل کنید. اگر از سوییچ Coreهای سوییچ

Coreکنید، این مهاجرت مشکالت کمتری خواهد داشت.، استفاده می 

 Meshفابریک  SANاز مهاجرت 

 کنیم:بررسی می Meshفابریک  SANدر این قسمت مسیرهای مهاجرت را برای 

 Mesh به حلقه 

هایی ISLرا حذف و  Cross Connected چند های دارایISLفابریک حلقه باید  SANبه  Meshفابریک  SANبرای مهاجرت از 

 اتصاالت افزونههای دسترس پذیر برای اتصاالت دستگاه یا پورتاز . دارند، باقی بماند (Outer Connected) ترکه اتصال خارجی

ISL  .در حلقه استفاده کنید 

 Mesh  بهCore-Edge 

 توضیح داده شد. "فابریک آبشاری SANمهاجرت از " همانند روشی است که در

 فابریک حلقه SANمهاجرت از 

 کنیم:فابریک حلقه بررسی می SANدر این قسمت مسیرهای مهاجرت را برای 

 به  حلقهMesh 

ای Meshکشی دوباره کنید تا به سوییچ مناسب در فابریک را کابل ISLهای فابریک حلقه دارید، باید هر بین تمام سوییچ ISLاگر دو 

 اید، وصل شود.که طراحی کرده

 به  حلقهCore-Edge 

-Coreهای فابریک حلقه دارید، این مهاجرت مشکالت کمتری خواهد داشت. مهاجرت از حلقه به بین تمام سوییچ ISLاگر دو 

Edge  مهاجرت از  "به همان ترتیبی که در قسمتSAN شود.گفته شد، انجام می "فابریک آبشاری 
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