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ضرورت استفاده از راهکار ذخیره سازی

آنها هم ذخیره مناسب فایل ها به صورتی که ارتقاپذیر و امن باشند و مدیریت
.آسان باشد، از ضروریات هر فضای کاری است



تکنولوژی ها ذخیره سازی

• File Level Storage

• Block Level Storage



سازیذخیره انواع راهکارهای 

DAS 

NAS 

SAN 



DASمناسب چه کسانی است؟

نداشتهانتظارخودشبکهسازذخیرهدستگاهازراکاریبیشینهصورتیکهدر1.
.بودخواهدDASموجودگزینهبهترینباشیم،

دستگاهرویکهآنچهبهنسبتبیشتریسازیذخیرهحجمبهنیازدلیلیهربهبنااگر2.
بهمکنمهزینهکمترینصرفباداریدقصدوکردیدپیدااست،شدهگرفتهنظردرشما
DASیکانتخابیابید،دستامکاناین storageبودخواهدگزینهبهترینمناسب.



نسبت به راهکارهای سنتیDASمزایای 
Affordableوهزینهکم1.

(سرورکردنخاموشبدون)Scalableوارتقاقابل2.

(SSDوSAS،SATAازترکیبی)Flexibleوپذیرانعطاف3.

بی دردسروساده4.

سادهنگهداری5.

Lockable)ناخواستهجابه جاییودزدیازحفاظت6. Bezel)

.7All Purposeبودن

سرورهادیگرباشیرقابلغیرواکسترنالیاواینترنال8.

(فایلیابالک)اطالعاتبهدسترسیشیوه9.

End-to-Endتکنولوژی10. 12Gb SAS

HPEداشتن11. Smart DrivesوHPE Smart Array



DASمعایب 

•DAS Storageشودنههزیافزایشباعثمی توانداستوریجپراکندگیامااستهزینهکموارزانآنکهبا.

•Availabilityارددفاصلهمحدودیتنیزومی شودوصلسروربهکابلوسیلهبهزیرااستمحدودآن.

انجاملقابفیزیکیسرورهایبرایتنهاآن هاازاستفادهمی آید،برهااستوریجایننامازکههمانطور•
.نیستپیاده سازیواستفادهقابلابریسیستم هایبرایمثالطوربهواست

.هستندمحدودتربسیاراستوریج هاسایربهنسبتاماظرفیتتوسعهامکانوجودبا•

دستگاهرویموجوداطالعاتبهدسترسیامکانمادر،دستگاهشدنDownصورتدرموارداکثردر•
DASداردوجودنیزاستثنائاتیالبتهرودمیبینازهم.



DASزمینهدرپیاچمحصوالت Storage

1. HPE D2000 Enclosure
– HPE D2600 Enclosure

– HPE D2700 Enclosure

2. HPE D3000 Enclosure
– HPE D3600 Enclosure

– HPE D3610 Enclosure

– HPE D3700 Enclosure

– HPE D3710 Enclosure

3. HPE D6000 Enclosure

4. HPE D6020 Enclosure



NASمزایای 

رویفرضپیشصورتبهمعموالًدستگاه هااینمتعلقاتمابقیوGUIعامل،سیستمدرایورها،کهاینبهتوجهبا1.
.استسادهبسیارآنکنترلروشوکردنکاردارد،وجودآن ها

Downبدونرادستگاهاینمی توانتقریباًدارد،راشبکهروینصبامکانسروریکمثلکهNASماهیتبهتوجهبا2.

Timeاستدستگاهنوعاینبرایبزرگمزیتیکخوداینکهگرفتنظردر.

عنییدارندمجموعهدرسروریکازبیشوداشتهشبکهتحترافایلگذاریاشتراکقصدکههاییسازمانبرای3.
.استمناسبیکامالًگزینهNASباشد،داشتههمراهبهنیزرازیادیکانکشن هایتعداداستممکن

.استقبولقابلآنهزینه4.

.می شودانجاممتمرکزصورتبهذخیره سازییفضاهامدیریت5.

سنتیسرورفایلبهنسبتسیستمسرعتکهاستکاربرچندبینفایل هااشتراک گذاریبهسادگی،DASبهنسبتNASمزیت6.
Multipleویژگیدارایواقعدراستبیشتر Accessبگیرندسرویسآنازمی توانندنفرچندهمزمانواست.



NASمعایب

.تندهس(فایلاشتراکوسرویسفایل)فایل هامیزبانیمخصوصفقطوبودهمحدودکاراییلحاظازNASدستگاه های1.

.باشدمحدوداستممکنپذیریدسترس2.

.استشدهبهینه تراماداردوجودBottleneckروشایندر3.

Fileویژگی4. level Accessشبکهترافیکنتیجهدروشودخواندهپایینیسرعتبااطالعاتمی شودباعثLANرا
.می گیردراباندپهناییعنیمی دهدافزایش

Fileدسترسیروشایندر5. level،در.راهاردازبالکینهمی خوانندرافایلدیگرانومی شودانجاماشتراک گذاری
.استکمتر،DASبامقایسهدردسترسی،سرعتنتیجه

گیردمیقرارآنرویبرکهشبکه ایمحدودیت هایوسرعتبهمستقیمارتباطیNASدستگاه هایکاراییمیزان6.
(LAN)،راهکارانتخابدرمی بایستباشد،داشتهباندپهنایمحدودیتمادرشبکهاگرمثالطوربهوداردNAS

.کردعملمحتاط تر

.استمتر100معموالکهداردLANشبکهبهبستگیهمبازکهداردوجودنیزفاصلهدرمحدودیت7.



سه سری ارایه می شونددر HPE StoreEasyمحصوالت 
HPE StoreEasy 1000 Storage:

.گروپورکمحیط هایشعبات،متوسط،وکوچککسب وکارهایمخصوص–
.شودمتصلD6000یاوD3000بهخارجیپورت هایباکنترلریافزودنبادمی توان–

HPE StoreEasy 3000 Gateway Storage

HPE StoreEasy 3000 Gateway Blade:
.دارندSANمحیطکهشعباتیوبزرگومتوسطکسب وکارهایمناسب–
کاربر30000همزماناتصال–
Homeسرور،فایلعنوانبهمناسب– FolderوRoaming Profileمتوسطوکوچکشرکت هایدر

HPE StoreEasy 5000 Storage:
یونیتسه–
StoreEasyمدلشش– می شودارایه5530
SFFدرایو36یاوLFFدرایو16–

Virtualو3PARدراستفادهقابل– Storage



StoreEasy و مدل سرورهای آن1000



SANمزایای 

سریع ترکردنRestoreوگیریبکاپ•

کسب وکارپیوستگی•

باالپذیریدسترس•

استوریجوسروریکپارچگی•

هزینهدرجوییصرفه•

متمرکزمدیریت•

امنیت•

ReplicationوDeduplicationازپشتیبانی•

(نداردخاموشیبهنیازارتقابرای)Uptimeتضمیندرصدصدومحدودیتبدونمقیاس پذیر•



SAN Storageاچ پی در زمینه محصوالت 

• HPE MSA 1040/2040/2042/1050/2050/2052

• HPE BladeSystem c3000

• HPE StoreVirtual 3200/4000

• HPE EVA P6000 Storage

• HPE XP P9000

• HPE 3PAR StoreServ



ارایه می دهدSANکه Resilientراهکارهای 
بازسیستم های 1.

بکاپ و ری استور سریع2.

(Business continuance)تداوم کسب وکار 3.

(HA)دسترس پذیری باال 4.

.5Consolidation استوریجبین سرور و

صرفه جویی در هزینه6.

مدیریت متمرکز7.

امنیت8.

ارتقاپذیری آنالین9.

ماژوالریته بودن10.



SANپیاده سازی های اچ پی برای 

طراحی و پیاده سازی انعطاف پذیر1.

ارتقای تدریجی2.

.3Interoperability

دورنصب از راه 4.



SANمولفه های 

سوییچ ها1.

Gatewayو Bridgeروتر، 2.

دستگاه های ذخیره سازی3.

هاHBAسرورها و 4.

کابل کشی و کانکتورهای کابل5.

SANاپلیکیشن های مدیریت 6.



SANزیرساخت 

فابریک ها1.

SANارتقاپذیری 2.

معماری فیبرنوری–

پیکربندی های پشتیبانی شده–

سرویس های فابریک–

سوییچ های فیبر نوری3.

Directorیا Coreسوییچ –

SANیا Fabricیا Edgeسوییچ –



SANرویکردهای طراحی 

1. HPE standard design

2. Modified HPE standard design

3. Custom design using the HPE SAN design rules



SANنکات قابل توجه در طراحی 

موقعیت جغرافیایی•

دسترس پذیری داده•

اتصاالت•

ظرفیت استوریج•

سیستم عامل ها و پلت فرم های مختلف•

ارتقاپذیری و مهاجرت•

ری استوربکاپ و •

•Disaster tolerance

Hop Countسوییچ و •



SANنکات قابل توجه در طراحی 

•Oversubscription

•Data localityکارایی، و حجم های کاری اپلیکیشنی ،

مدیریت پذیری•

•Fabric Zoning

•Selective Storage Presentation

SANامنیت •

استفاده از مسیریابی فیبرنوری•

•SAN های مجازی( سوییچ های سریC ) و فابریک های مجازی( سوییچ های سریB)



SANتوپولوژی های فابریک 

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



فابریکتوپولوژی  های . 1

 SANسه رویکرد برای پیاده سازی•

• HPE standard SAN fabric topology design 

• subset or variation of a HPE standard SAN fabric topology design

• custom SAN fabric topology design



• Routed SAN fabrics:

1. B-series Meta SAN

2. B-series Virtual Fabrics with IFR

3. C-series VSANs with IVR

4. H-series switches with TR

• FCoE SAN fabrics

HPE standard SAN fabricتوپولوژی های 



HPE standard SAN fabricمزایای توپولوژی های 

فابریک برای هر بخش یا اپلیکیشن در سازمانSANایجاد یک 1.

انجام مدیریت متمرکز و بکاپ ها2.

در صورت لزوم می توان به . برای ایجاد تغییرات در ظرفیت یا نیازهای دسترسی به داده هاSAN fabricآپدیت 3.
.دیگری تبدیل شویدSAN fabricتوپولوژی 

یا فیبرنوریIPاتصال دستگاه ها در فواصل زیاد با استفاده از اتصاالت 4.

با استفاده از تکنولوژی مسیریابیSAN fabricاتصال چندین 5.

Virtual Fabricsپیاده سازی چندین الجیکال فابریک با استفاده از ویژگی 6.

VSANپیاده سازی چندین 7.

SANگستره وسیعی از سطوح دسترس پذیری 8.



2 .Single-switch fabric



single-switch fabricمزایای 

استوریجوسرورآسانپیکربندیونصب•

.هستندوصلسوییچیکبههم،بامرتبطدستگاه هایتمامیزیرافابریککاراییحداکثر•

(Distributed)یافتهتوسعهومتمرکزلوکال،صورتبهدادهبهدسترسینیازهایپشتیبانی•



single-switch fabricمدل های سوییچ 

SANبرای• Fabricسوییچازکوچک،سوییچتکEdge،SAN32یا4،8،16،24)فابریکیا

.کنیداستفاده(پورت

•SAN Fabricسوییچازبزرگ تر،سوییچتکEdge،SANسوییچیا(پورت96تا32)فابریکیا

CoreیاDirector(48پورت512تا)کنیداستفادهدارند،بیشتریپورت هایتعدادکه.

High-Availabilityبرای• SANصورتبهشدهپیکربندیسوییچدوازDual-Fabric SAN

.کنیداستفاده



فابریک آبشاری. 3



ه اندیافتآرایشدرختفرمتدرکهاستهمبهمتصلسوییچ هایازمجموعه ایآبشاری،فابریک•
.دارندISLچندیایککه

یکسوییچ،دوبینISLجفتیکاتصالیاسوییچهربرایISLتکیکازاستفادهبامی توانید•
.کنیدوصلسوییچچندیایکبهراسوییچ

مسیرافزونگیتاباشیدداشتهسوییچهررویISLاتصالدوحداقلکهاستاینپیاچتوصیه•
.شودفراهمفابریک

cascadedتوپولوژیازبایدداریدنیازمحلیintraswitchدسترسیبادستگاهگروهچندبهاگر•

fabricکنیداستفاده.

:می کندفراهمرازیرمواردآبشاریفابریک•
آبشاریفابریکدرسوییچیکبهاستوریجوسروراتصالباI/Oبهترینبهرسیدن–

آبشاریسوییچ هایافزودنبازمانمروربهفابریکآسانپذیریتوسعه–



مزایای فابریک آبشاری

مختلفلوکیشن هایدرهاSANاتصالقابلیت•

استوریجوسروراتصاالتافزایشبرایارتقاپذیریراحتی•

بکاپاشتراک گذاریبهومدیریت•

سوییچکیبهآبشاری،فابریکسوییچ هایدرکهدستگاه هاییارتباطهنگاملوکالکاراییبهترین•
.وصلند

دسترسدرسوییچپورت هایزیادتعدادعلتبههزینهدرصرفه جویی•

occasional)متمرکزولوکالصورتبهدادهبهدسترسیازپشتیبانی• centralized)



فابریک آبشاریمدل های سوییچ 

.می شوندنیپشتیباآبشاری،فابریکتوپولوژیدراستفادهبرایپی،اچفیبرنوریسوییچ هایتمام•

مقیاسدررشدکهفابریکوEdge،SANسوییچ هایازمعموالآبشاریفابریکتوپولوژی های•
.می کنداستفادهمی کنند،پشتیبانیراکوچک

.دمی گذارناثرسوییچ هابینهاپ هایافزایشبرآبشاریفابریکتوپولوژیزمان،مروربه:نکته
.رودفراترهاپ7ازنبایدHوB،Cسریفابریک های



Meshفابریک . 4





Meshمزایای فابریک 

دادهبهدسترسیچندیننیازهایتامین•

Fabricتامینبرایمسیرچندین• Resiliency

ارتقاپذیریدرآسانی•

بکاپاشتراک گذاریبهومدیریت•

(Distributed)یافتهتوسعهولوکالصورتبهدادهدسترسیترکیبازپشتیبانی•

Intraswitchترافیکدلیلبهکاراییبرکمتاثیر•



Meshفابریک مدل های سوییچ 

.می شوندپشتیبانی،Meshفابریکتوپولوژیدراستفادهبرایپی،اچفیبرنوریسوییچ هایتمام•

کوچکمقیاسدررشدکهفابریکوEdge،SANسوییچ هایازمعموالMeshفابریکتوپولوژی های•

.می کنداستفادهمی کنند،پشتیبانیرا

Portازپشتیبانیبرای• Countسوییچ هایازبیشترهایCoreیاDirectorکنیداستفاده.



فابریک حلقه. 5



امکانات فابریک حلقه

ماژوالرشکلدرفابریکتوسعهوارتقا•

سوییچیکبهاستوریجوسرورگروههراتصالباI/Oکاراییبهترینبهدستیابی•

نیاز دارند،  many-to-manyاچ پی، فابریک حلقه را برای اپلیکیشن هایی که اتصال : نکته
.توصیه نمی کند



satelliteفابریک حلقه با سوییچ های 



مزایای فابریک حلقه

دستگاه هادیگروسوییچیکافزودنباارتقاپذیریدرآسانیوماژوالرطراحی•

Internalبرایمسیرچندین• Fabric Resiliency

occasionalولوکالصورتبهدادهدسترسیترکیبازپشتیبانی• centralized



مدل های سوییچ فابریک حلقه

.می شوندپشتیبانیحلقه،فابریکتوپولوژیدراستفادهبرایپی،اچفیبرنوریسوییچ هایتمام•

کوچکمقیاسدررشدکهفابریکوEdge،SANسوییچ هایازمعموالحلقهفابریکتوپولوژی های•

.می کنداستفادهمی کنند،پشتیبانیرا

Portازپشتیبانیبرای• Countسوییچ هایازبیشترهایCoreیاDirectorکنیداستفاده.



Core-Edgeفابریک . 6



(طرح ترتیبی)Core-Edgeفابریک 



Core-Edgeفابریکانواع

:وجود داردCore-Edge Fabricدو نوع توپولوژی 

Fatساختار درختی 1.

Skinnyساختار درختی 2.

Edge7:1وCoreهای بین سوییچ های ISLتعداد نمایش 



:برایتوپولوژیبهترینCore-Edgeفابریک

.دارندباالکاراییبهنیازکهMany-to-manyاتصالمحیط های1.

I/Oتغییرحالدریاناشناختهترافیکیالگوهای2.

.3SAN-wide storage pooling



Core-Edgeنمایش عددی فابریک 



Core-Edgeمزایای فابریک 

.داردوجودسوییچ هابینHopدوحداکثرمعموال1.

Coreدردستگاه هابهمساویومتمرکزدسترسی2.

Coreدرسوییچچندیادوباسوییچافزونگیوفابریکافزایش3.

مساویصورتبهDistributedباندپهنایباmany-to-manyفولاتصال4.

یافتهتوسعهومتمرکزصورتبهدادهدسترسیازپشتیبانی5.

Optimallyیکدادنقرارامکان6. Located Core SwitchصورتبهPrimary Management

Switchسوییچ هاتمامبهمستقیماتصاالتو



Core-Edgeمدل های سوییچ فابریک 

.می شوندپشتیبانی،Core-Edgeفابریکتوپولوژیدراستفادهبرایفیبرنوری،سوییچ هایتمام•

وEdgeرویبرفابریکوEdge،SANسوییچ هایازمعموالCore-Edgeتوپولوژی های•

.می کننداستفاده،CoreدرDirectorیاCoreسوییچ های

مثال،دارندمتفاوتیسرعتحداکثرکهمی کنیداستفادهسوییچ هاییازاگرمی کنندتوصیهپیاچ•

1 Gb/s, 2 Gb/s, 4 Gb/s, 8 Gb/s, 16 Gb/s, 32 Gb/s،درراسوییچیCoreاستفاده

.داردباالتریسرعتکهکنید



توپولوژی  دسترسی به داده. 7

SANتوپولوژیانتخاببرای• Fabricشماست،کاریمحیطمناسبکهداده ایدسترسینوعباید
.کنیدمشخص

:ازعبارتنددادهبهدسترسیانواع•
.1Local (one-to-one):متصلندسوییچیکبهکهاستوریجسیستمیکوسروریکبیندادهبهدسترسی.

.2Centralized (many-to-one):متمرکزاستوریجسیستمیکوسرورچندبیندادهبهدسترسی

.3Distributed (many-to-many):استوریجسیستمچندوسرورچندبیندادهبهدسترسی



دادهدسترسی به مقایسه کارایی در انواع 
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این.اشدبفابریکقوانینوسوییچدرشدهمشخصحداکثر هایازکمترتعداد،استممکنموارد،برخیدر•

پورت هایتعدادبرکههاISLتعدادهماننددارد،فابریکتوپولوژیدرهاHopتعدادبهبستگیتفاوت ها

.داردتاثیردسترس،درکاربری

:کنیدتوجهزیرمواردبه•

.هستنداستوریجوسروراتصاالتبرایکاربریپورت های1.

دسترسدرکاربریپورت هایتعداددارید،الزمبیشتریهایISLاگر.داریدراISLتعدادحداقلکهاستاینبرفرض2.

.می شودکماستوریج،وسروراتصاالتبرای

Storageفابریک،بهاگر3. Management Applianceبرایدسترسدرپورت هایتعدادکرده اید،وصل

.می شودکماستوریج،وسروراتصاالت



9 .Data Availability

، سرورها و SANبه قابلیت اطمینان فابریک SANدسترس پذیری داده در 
.سیستم های ذخیره سازی هنگام کارهای روتین بستگی دارد



بر چه اساسی است؟SANسطح مورد نیاز دسترس پذیری داده در محیط 

(عملیاتیپروسه هایوبکاپزمان بندیمثال)مدیریتینیازهای•

اپلیکیشنودادهبرایحفاظتیسطح•

افزارسختافزونگی•



SANپذیری داده در محیط عوامل موثر بر دسترس 

اپلیکیشنافزارنرم•

سرورسیستم عامل های•

سرورافزارسخت•

SANزیرساخت• Fabric

SecondaryوPrimaryاستوریج•

سوییچ هاتعداد•

هاISLتعداد•

فابریکوشدهکالسترسرورهاییاسروریکبینمسیرهایتعداد•

فابریکدراستوریجکنترلرمسیرهایتعداد•



سطوح دسترسی به داده

• Level 1: single connectivity fabric

• Level 2: single resilient fabric

• Level 3: single resilient fabric with multiple device paths

• Level 4: multiple fabrics and device paths (NSPOF)



Level 1: single connectivity fabric

فراهمراحداکثریاتصال•
می کند

•Fabric Resiliencyو
.نمی کندتامینراافزونگی

بهمسیریکسوییچهر•
فابریکدردیگرسوییچ های

.دارد

رمسییکاستوریج،وسرورهر•
.داردفابریکبه



Level 2: single resilient fabric

سوییچ ها،بینISLچندینازاستفادهبا•
می کندفراهمرافابریکمسیرافزونگی

فابریکبهمسیریکاستوریج،وسرورهر•
.دارد

رخسوییچپورتیاISLیکدرخطاییاگر•
ازرادادهاتوماتیک،صورتبهسوییچدهد،

یمسیریابجایگزین،فابریکمسیرطریق
I/Oفعالیتدروقفه ایهیچومی کنددوباره

.نمی آیدپیشسروردر



Level 3: single resilient fabric with multiple device paths

Levelسطحهم• سرورمسیرچندینامااست2
تاندمی کفراهمفابریکبهرااستوریجسیستمو

.دهدافزایشراپذیریدسترس

Serverسوییچ،یکمسیردرخطاییاگر• HBAیا
،اتوماتیکصورتبهدهد،رخاستوریجسیستم

بارهدومسیریابیجایگزین،مسیریطریقازداده
سروردرI/Oفعالیتدروقفه ایهیچومی شود

.نمی آیدپیش

اچسطح،اینمزایایتمامیازبرخورداریبرای•
Serverهرمسیرکهمی کندتوصیهپی HBAو
وصلمتفاوتسوییچیبهرااستوریجسیستمهر

ادندرخامکانوافزایشپذیریدسترستاکنید
SPOFهمسطح،این.یابدکاهشFabric

Resiliencyهمفرارادستگاهمسیرافزونگیهمو
.می کند



Level 4: multiple fabrics and device paths (NSPOF)

وسروربیندادهمسیرچندین•
ماامی کندفراهماستوریجسیستم
صورتبهمسیرها،3سطحبرخالف
وصلجداگانهفابریک هایبهفیزیکی

می شوند

ریپذیدسترسباالترینسطح،این•
.می دهدارایهNSPOFحفاظتبارا

،سوییچیکمسیردرخطاییاگر
Server HBAخراستوریجسیستمیا

ازدادهاتوماتیک،صورتبهدهد،
ابیمسیریجایگزین،مسیریطریق
دروقفه ایهیچومی شوددوباره

.نمی آیدپیشسروردرI/Oفعالیت



به دادهدسترسی 4مزایای سطح 

نامناسب،چسوییجایگزینیمثال)می رساندحداقلبهرافابریکخرابی هایپذیریآسیب1.
(فابریکسرویسخرابییاوفابریکپیکربندینادرستتنظیمات

هکچرامی کندفراهمرادسترسدرپورت هایبیشترتعدادوکاراییسطحباالترین2.
.هستنددسترسدرهمزمانطوربهنرمال،عملیات هایطیفابریک هاتمامی

کلتعدادامامی دهدافزایشرا سازیپیادههزینهفابریک،دوازاستفادهاینکهبا3.
.می دهدافزایشهمرادسترسدرپورت های

همینپیاده سازی.دارداستوریجوسروربرایکاربریپورت52حداکثرسوییچ،4باMeshفابریکیکدرمثال–
.می رساند104بهراکاربریپورت هایتعدادحداکثرفابریک،دوباتوپولوژی



دادهدسترسی به انتخاب سطوح 

:توجه کنیدمورد باید به دو ، هنگام انتخاب سطوح دسترسی به داده

هزینه1.

مهمدسترسی به داده های حیاتی و 2.

افزونگیتاکنیدپیاده سازیرا4سطحکهمی کندتوصیهMission-Criticalاپلیکیشن هایبرایپیاچ

قابلتانبرایحیاتیوحساسداده هایبهدسترسیعدمهزینهاگر.شودفراهمفابریکپیکربندیدرکامل

.بودخواهددرکقابل،4سطحداشتنبرایاضافیهزینهایناست،تصور

.دهیدافزایشرادسترسدرپورت هایتعدادتاکنیداضافهرافابریک هامی توانید



SANداده در توپولوژی دسترسی به کارایی سطح 



فابریکطرحدردادهدسترس پذیری



فابریکطرحدردادهدسترس پذیری
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:کنیدتوجهزیرمواردبهSANاتصالوظرفیتافزایشبرای

.دهیدافزایشراسوییچ هاتعداد1.

.کنیداستفادهبیشترپورت هایباسوییچ هایی2.

.کنیدپیاده سازیفابریکچندین3.

.کنیدپیاده سازیرافیبرنوریمسیریابی4.

.کنیدمهاجرتدیگریفابریکتوپولوژیبه5.

.کنیدپیاده سازیمستقلSANچندین6.



Nondisruptiveمهاجرت

بهریجاستوسیستمیکازدادهیامجازیماشین هایاپلیکیشن ها،انتقالپروسهبهNondisruptiveمهاجرت•

Liveآنبهگاهی.می شودگفتهDowntimeبدوندیگر،استوریجی Migrationمی شودگفتههم.

levelدارایاگر• 4 multiple fabric NSPOF SAN،دیگریفابریکبهراعملیات هاتمامیمی توانیدهستید

Fail Overکنیدپیکربندیدوبارهرافابریکیکیآنسپسوکنید.

.کنیداجتنابآنازیارسانیدحداقلبهراسوییچ هابیندستگاه هاانتقالکنیدسعیمهاجرت،طراحیهنگام•

لانتقابهنیازکهمهاجرت هاییبهنسبتدارد،آنهادوبارهکابل کشییاهاISLافزودنبهنیازکهمهاجرت هایی

.دارندکمتریمشکالتدارد،دستگاهاتصاالت



Meshآبشاری به فابریک SANمهاجرت از 

Meshایجادبرای• Fabric SAN،بهنیازISLوصلسوییچ هاتمامبهتااستاضافیهای
.شود

هایISLبراینیازموردپورت هایتعدادبایدباشیمداشتهموفقیمهاجرتاینکهبرای•
.کنیممحاسبهرااضافی

برایورت هاپتاباشددیگریسوییچبهدستگاهاتصاالتانتقالبهنیازحتیاستممکن•
ISLباشنددسترسیقابلها.



آبشاری به حلقهفابریک SANمهاجرت از 

وصلیچسویاولینبهرافابریکدرسوییچآخریندارید،خطیآبشاریفابریکSANاگر•
.شودایجادحلقهفابریکSANتاکنید

بهمجبوراستممکندارید،(سطحچندینبا)درختیآبشاریفابریکSANاگر•
.شویدهاISLدوبارهکابل کشی



Core-Edgeو حلقه به Meshآبشاری، فابریک SANمهاجرت از 

سوییچ هایسوییچ ها،کداموباشندBackboneسوییچ هایبایدسوییچ هاکدامکنیدمشخص•
Edge.

.کنیددوبارهکابل کشی،Coreسوییچ هایبهEdgeسوییچ هایهمهاتصالبرایراهاISLباید•

.کنیدوصلراCoreسوییچ هاییا(استوریجوسرورها)دستگاه هاهم،نیازصورتدر•

عنوانبهشدهاضافهسوییچ هایوEdgeسوییچ هایعنوانبهموجودسوییچ هایازاگر•
.داشتخواهدکمتریمشکالتمهاجرتاینمی کنید،استفاده،Coreسوییچ های

مشکالتمهاجرتایندارید،حلقهفابریکسوییچ هایتمامبینISLدواگرحلقه،ازمهاجرتدر•
.داشتخواهدکمتری



به حلقهMeshفابریک SANمهاجرت از 

CrossچنددارایهایISLباید• ConnectedوحذفراISLخارجی تراتصالکههایی
.بماندباقیدارند،

استفادهحلقهدرISLافزونهاتصاالتیادستگاهاتصاالتبرایپذیردسترسپورت هایاز•
.کنید



Meshبه حلقه فابریک SANمهاجرت از 

کنیددوبارهکابل کشیراISLهربایددارید،حلقهفابریکسوییچ هایتمامبینISLدواگر•
.شودوصلکرده اید،طراحیکهایMeshفابریکدرمناسبسوییچبهتا


