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Resum 
En aquest Treball de Fi de Carrera es descriu la solució que Omega 
Peripherals va presentar a un Ajuntament en un concurs públic. 
 
Omega Peripherals és una empresa especialitzada en sistemes 
d’emmagatzematge i Backup on treballa, com a Gerent de Grans Comptes, 
l’autora d’aquest TFC. 
 
Per dur a terme aquest projecte, es va presentar un document tècnic que 
donava resposta als requeriments presentats, per un Ajuntament, en el 
concurs. En aquest Omega Peripherals va exposar la que creia que era la 
millor solució tècnica als requeriments i la va defensar davant el client en 
múltiples ocasions. Al final, l’Ajuntament va adjudicar l’execució del concurs a 
Omega Peripherals. 
 
Per començar la implantació del projecte, es van dur a terme reunions amb 
l’Ajuntament per definir la metodologia aplicada així com les parades en el 
servei necessàries. D’aquesta manera, es va planificar un impacte mínim en 
les hores de treball de l’Ajuntament. 
 
En segon lloc, es va instal·lar tot el maquinari, es va configurar i es va dur a 
terme la sincronització dels sistemes. 
 
Per últim, abans de migrar les dades inicials als nous sistemes 
d’emmagatzematge, es va preparar un pla de proves per assegurar l’estabilitat 
d’aquests. 
 
Al finalitzar el projecte s’ha aconseguit que l’Ajuntament tingui totes les dades 
en una infraestructura redundant i segura, amb dos sistemes 
d’emmagatzematge AMS100 replicats síncronament mitjançant Fibra Òptica, 
amb el protocol de transmissió de dades Fibre Channel. 
 
Aquesta memòria descriu una part del projecte final que es va implantar a 
l’Ajuntament. En aquest també es va assolir una solució de Backup, una 
solució per la gestió de la informació durant el seu cicle de vida (Information 
Live Management – ILM), basada en una consultoria documental prèvia i 
l’adquisició d’un software ILM. 
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Overview 
 
This Diploma Thesis describes the solution provided by Omega Peripherals for 
the storage requirements of a municipality in a public contest. 
 
Omega Peripherals is a company specialized in storage systems and backups, 
where the author of the thesis works as Account Manager. 
 
In order to carry out this project, we presented a solution that fulfilled the 
requirements of the municipality, won the contest, and was deployed in the 
municipality facilities. 
 
The project began with a series of meetings with the municipality technicians in 
order to define the methodology to be applied, together with the mandatory 
service interruptions, trying to minimize its impact. 
 
Then, all the hardware was installed and configured, and a systems 
syncrhronization was carried out. 
 
Finally, and before migrating the data from the legacy systems to the new one, 
a test plan was prepared in order to ensure the stability of the new storage 
system. 
 
The project has accomplished several goals. The municipality has now all the 
data in a redundant and safe infrastructure, composed of two AMS100 storage 
systems synchronally replicated through optical fiber links running the Fibre 
Channel protocols. 
 
This document describes some parts of the project carried out finally by 
Omega Peripherals. In the final version of the project several additional pieces 
were implemented, among them a backup solution, and a solution for 
information management during its life cycle (Information Live Management – 
ILM), based on previous consulting with the company. 
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INTRODUCCIÓ 
 
Els sistemes d’emmagatzematge estan presents en quasi tots els aspectes de 
la nostre vida. Un arxivador on s’emmagatzema informació, un joier on 
s’emmagatzemen joies, un calaix on s’emmagatzemen els coberts... En les 
noves tecnologies els sistemes d’emmagatzematge els utilitzem diàriament, un 
DVD, una memòria extraïble USB o un CD, entre altres. Avui en dia, totes les 
empreses treballen amb noves tecnologies, i la informació en una empresa és 
poder. 
 
Dits sistemes són molt importants en una empresa. Aquests han de ser grans 
per emmagatzemat tota la quantitat d’informació que es genera en l’empresa, 
han de ser segurs per no tenir fuites de documents corporatius o confidencials i 
han de ser fiables per no perdre la informació guardada en aquests. 
 
Les tecnologies desenvolupades al voltant dels sistemes d’emmagatzematge 
estan en una fase creixent on cada dia sorgeixen coses noves. En les 
empreses ja no només es tenen xarxes de comunicacions sinó que ara també 
tenim xarxes d’emmagatzematge. 
 
Aquestes xarxes d’emmagatzematge han funcionat sempre amb protocols 
especialitzats en transmissió de blocs de dades com és el protocol Fibre 
Channel o SCSI. Avui en dia, amb la creixent demanda de xarxes Ethernet, on 
aquestes ja arriben a unes velocitats de transmissió de 10Gbps, les petites 
empreses a les que els estava prohibides les xarxes d’emmagatzematge per 
l’elevat cost d’una xarxa Fibre Channel, estan començant a crear xarxes 
d’emmagatzematge reutilitzant les infraestructures corporatives de 
comunicacions amb el protocol emergent de SCSI sobre IP, iSCSI. 
 
En aquest document es presenta la solució que va sortir adjudicatària en un 
concurs públic convocat per un ajuntament. En aquest es dona resposta a les 
necessitats del client, que volia adoptar una solució centralitzada 
d’emmagatzematge amb rèplica local i remota entre els sistemes, backup i una 
consultoria per a la gestió documental de les dades emmagatzematges.  
 
S’exposa en aquest document la solució presentada per l’apartat 
d’emmagatzematge amb rèplica. Aquesta solució va ser dissenyada i 
desenvolupada així com instal·lada per l’autora del concurs, qui va rebre ajuda i 
suport, en tot moment, del personal d’Omega Peripherals.  
 
El primer pas que es va dur a terme va ser presentar-se al concurs públic que 
va publicar l’Ajuntament al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya). 
Amb el document que el client va presentar, l’autora havia de ser capaç de 
dissenyar una solució i un document que donés resposta a les necessitats 
exposades pel client.  
 
Un cop presentada la solució es van tenir diferents reunions amb l’Ajuntament 
per defensar i exposar la solució descrita en la proposta. Finalment la solució 
presentada per Omega Peripherals va sortir adjudicatària. 
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Per motius de seguretat, no desvelarem la identitat del client final i, d’igual 
manera, s’ha retocat alguns detalls i s’ha obviat documentació que no era 
rellevant per poder presentar la solució que va guanyar el concurs. Gràcies 
aquests canvis, aquest document és el més fidel possible a l’original que es va 
presentar. 
 
En el CAPÍTOL 1 s’exposen els requeriments del projecte. Al llarg de tot el 
capítol s’explica la situació inicial així com l’anàlisi de necessitats que va dur a 
terme el client quan va presentar el concurs. Aquest apartat va ser tot el que 
l’Ajuntament va facilitar i totes les figures que es mostren son les que va 
publicar el client per donar a conèixer la seva situació inicial. 
 
En el CAPÍTOL 2 s’explica la solució presentada per Omega Peripherals i que 
va dissenyar l’autora d’aquest projecte com a resposta als requeriments 
presentats per l’Ajuntament. Dins de les propostes presentades sempre s’inclou 
una planificació del projecte on s’indiquen les feines diàries així com el temps 
estimat que es trigarà en desenvolupar cadascuna d’elles. 
 
En el CAPÍTOL 3 s’exposa la implantació que va dur a terme l’autora del 
projecte conjuntament amb el personal de Omega Peripherals. Aquest apartat 
s’ha realitzat el més fidel a la realitat i s’ha intentat deixar les figures tal i com 
es capturaven en la instal·lació. Com veurem en aquest apartat, el primer pas 
va ser una reunió d’inici de projecte on es va decidir, conjuntament amb el 
client, la solució final del projecte. 
 
En el CAPÍTOL 4 es presenten les proves dutes a terme en els sistemes 
després de la seva implantació. Aquest és el punt més crític de la instal·lació ja 
que sinó funcionen perfectament totes les màquines el client pot rebutjar la 
solució i tornar tot el material per canviar l’adjudicació del concurs. D’altre 
banda, el pla de proves serveix per assegurar-se  de que a l’hora de migrar les 
dades de l’Ajuntament no es perdrà informació crítica d’aquest, punt que també 
pot fer que el client rebutgi la solució. 
 
La memòria d’aquest projecte és, per motius d’espai, molt sintètica. Per aquest 
motiu, s’adjunta un document addicional d’annexes on hi ha un tutorial sobre 
tecnologies SAN/NAS, nivells de RAID i diferents tipus de rèplica que pot ajudar 
als lectors a entendre les terminologies i tecnologies descrites en aquest 
document. Amb aquest mateix fi, al final d’aquesta memòria s’adjunta un 
glossari de sigles i paraules tècniques. 
 
Per motius tècnics, s’ha adjuntat en aquest annexes tota la part farragosa de la 
instal·lació com les taules d’IPs, taules de requeriments, configuracions 
detallades dels sistemes així com el pla de proves detallat emprat en la 
instal·lació. 
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Actualment l’Ajuntament està funcionant amb els nous sistemes 
d’emmagatzematge i està molt satisfet amb els resultats d’aquesta implantació 
ja que amb aquesta ha aconseguit: 

• Serveis experts en el disseny i implantació de procediments i millores 
practiques en la consolidació, migració, replicació i gestió de les dades. 

• Tecnologia robusta i fiable basada en una arquitectura hardware Hitachi i 
dissenyada per la gestió de l’emmagatzematge. 

• Tecnologia d’alt rendiment i disponibilitat que supera les capacitats 
anteriors de procés en entorns de missió crítica. 

• Màxima protecció de les dades mitjançant solucions de rèplica interna i 
remota. 

• Eines per gestionar les infraestructures de forma àgil i senzilla. 
• Canviar i preparar la infraestructura de connectivitat a tecnologies de 4 i 

8Gbps. 
• Implementació d’una infraestructura base per al desenvolupament de 

projectes de continuïtat de negoci o Disaster Recovery, permetent la 
reactivació de les activitats sincronitzades en cas de desastre  
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CAPÍTOL 1. REQUERIMENTS DEL PROJECTE 

1.1. Situació inicial del client 
 
En el moment de la publicació del concurs, l’Ajuntament va escriure un plec per 
al concurs que deia: 
 
El sistema informàtic de l’Ajuntament esta dotat d’una SAN (Storage Area 
Network) amb dos sistemes d’emmagatzematge: un sistema Compaq MA8000 i 
un altre HP MSA1000. Dins d’aquests sistemes es guarda la informació de la 
Base de Dades Corporativa basada en Oracle sobre Alpha OpenVMS, així com 
el reposador del servidor d’arxius i les bases de dades de correu electrònic MS 
Exchange 2000, suportades per un clúster de MS Windows 2000 SP4.  
 
La connexió entre els servidors Windows/Intel i OpenVMS/AlphaServer i els 
sistemes d’emmagatzematge es realitza mitjançant dos switchs FC, en alguns 
casos amb redundància de camins d’accés. 
 
El següent esquema representa l’arquitectura inicial. 
 
 

 
 

Fig.1.1. SAN Corporativa – Arquitectura inicial1 
 

Aquest va ser l’esquema que l’Ajuntament va incorporar en el plec. Com podem 
veure en aquesta figura 1.1, l’esquema és de molt mala qualitat i falta 
informació important, com les velocitats d’enllaç entre els sistemes, cosa que 
ens va portar alguns problemes com veurem més endavant. 

 

                                            
1 Fotografia extreta del plec del concurs. 
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1.2. Anàlisi de necessitats 
 
D’igual manera, en el mateix plec on es publicava la situació inicial del client 
també s’indicava l’anàlisi de necessitats que va dur a terme el client per les 
seves instal·lacions. Aquest deia: 
 
Tot i que inicialment tots els elements de l’Ajuntament relacionats amb la SAN 
s’ubiquen físicament a la mateixa localització, el Centre Principal (CP), es 
disposa d’una altre localització, el Centre de Backup (CB). En moments inicials, 
la majoria dels serveis estan al CP, però esta en procés de trasllat al CB alguns 
sistemes, per dotar-los de la redundància necessària i garantir la màxima 
disponibilitat dels Serveis Informàtics. 
 
A cadascuna de les localitzacions hi ha un switch Ethernet que proporciona els 
serveis bàsics de xarxa. Aquests dos switchs estan enllaçats per un canal de 
fibra òptica d’alta velocitat. A les mànegues de fibra òptica que enllacen 
ambdues localitzacions, hi ha diverses fibres òptiques disponibles per aquest 
projecte d’emmagatzematge. 
 
L’arquitectura de la solució proposada ha de treure profit d’aquesta 
infraestructura, fent ús de la doble localització i proporcionant redundància dels 
sistemes i camins d’accés per garantir la màxima disponibilitat i evitar els punts 
únics de fallida. 
 
Els objectius d’alt nivell que es pretenen aconseguir amb el projecte son els 
següents: 

• La solució ha de tenir un mínim de dos sistemes d’emmagatzematge 
físicament diferents que puguin ser distribuïts entre els dos centres de 
càlcul, i ha de permetre fer ús dels tipus de suport més habituals: discos 
d’alt rendiment (Fibre Channel) i discos de baix cost i rendiment (ATA, o 
tecnologies similars). L’arquitectura de la SAN proposada ha de 
minimitzar els punts únics de fallida, tant d’integritat de les dades com 
d’accés a les mateixes, i no ha de tenir-ne cap que sigui crític. 
De manera opcional, es podrà utilitzar els sistemes actuals o elements 
específics, un cop s’hagin retirat d’explotació, per integrar-los dins la 
solució proposada.  

• S’ha d’incorporar funcionalitats de replicació síncrona entre els sistemes 
d’emmagatzematge per tal de proporcionar redundància i assegurar la 
màxima disponibilitat de la informació. 
Aquestes funcionalitats de replicació tindran la màxima independència 
possible dels servidors i del tipus de dades emmagatzemades. 

• S’ha de proporcionar inicialment la capacitat suficient per poder contenir 
4TB útils de dades. Pel càlcul de la capacitat bruta total de disc s’haurà 
de tenir en compte la redundància RAID necessària en cada cas, la 
replicació d’una part de les dades entre els sistemes 
d’emmagatzematge, i la distribució de les dades en discos d’alt o baix 
rendiment. 
Tanmateix la solució ha de ser escalable de manera que, un cop 
finalitzat aquest projecte, quedin lliures per afegir discos en futures 
ampliacions un mínim de 1/3 dels slots totals dels sistemes. 
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CAPÍTOL 2. SOLUCIÓ PROPOSADA 

2.1. Infraestructura Hardware i Software 

2.1.1 Visió de la solució 
 
Com hem comentat al punt anterior, els serveis informàtics de l’Ajuntament 
disposen de dos localitzacions físiques: el Centre Primari (CP) i el Centre de 
Backup (CB). Inicialment la majoria dels serveis estan localitzats en el CP, pel 
que considerem que el CB està poc utilitzat. 
 
Per oferir la solució més idònia per les actuals i futures necessitats del servei 
Informàtic de l’Ajuntament, s’ha dissenyat una infraestructura que permet 
l’aprofitament d’ambdues localitzacions de la manera més eficient possible, 
permetent així disposar de nous serveis com la replicació remota de les dades. 
 
 

AMS1000
Primario

2.5TB
FC

AMS1000
Secundario

TrueCopy SyncTrueCopy Sync

In-System
Replication
In-System
Replication

VAX OpenVMS
VAX OpenVMSWindows Server

Capacidades netas:
4,5 TB en centro primario
6,5 TB en centro secundario

Conectividad:
8 puertos FC a 4 GBps cada AMS 1000
4 Brocade 4100 FC 4 Gbps de 16 puertos ampliables a 32

Replicación:
In-System Replication bundle en primario
Copia remota síncrona a través Fibra Óptica

2TB
SATA

2.5TB
FC

4TB
SATA

Management Server
Backup Server
Centro Primario y Secundario

 
 

Fig.2.1. Solució proposada a l’Ajuntament 
 

2.1.2 Arquitectura  
 
La solució es basa en unitats de control d’Hitachi Data Systems, AMS1000 
(Adaptable modular Storage 1000). Aquest és el sistema modular més potent i 
el de major escalabilitat que ens ofereix actualment HDS. 
 
Les seves característiques més importants són: 

• RAID-6. Ens proporciona alta disponibilitat i flexibilitat així com l’errada 
de dos discs simultanis en un mateix grup RAID. (En l’Apèndix U hi ha 
una explicació més detallada dels RAIDs). 
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• Particionament lògic de la cache. El particionament en la cache ens 
aïlla i assegura la qualitat de servei en les aplicacions que fan un ús 
intensiu d’entrada i sortida de dades. Actualment aquest és el sistema 
més eficient i que ens permet major número de particions en la cache 
(fins a 32 particions en la AMS1000). 

 

 
 

Fig.2.2. Particionament de la memòria cache2 
 
 

• Els nivells de disponibilitat d’Hitachi són líders en el mercat utilitzant 
components completament redundants que es poden intercanviar sense 
necessitat de parar el sistema. Amb tot, HDS ens proporciona una eina 
Hi-Track “call home” amb la que obtenim un manteniment preventiu 
totalment eficient. 

• Ens proporciona una escalabilitat de fins a 120TB combinant discs FC i 
SATA. 

• Suporta diferents protocols (iSCSI, NAS, FC) que permet la consolidació 
d’emmagatzematge SAN i emmagatzematge iSCSI o NAS en un sol 
sistema, de manera nativa i sense necessitat de servidors externs o 
appliances. (En l’Apèndix S podem trobar els diferents tipus de xarxes 
d’emmagatzematge). 

• Possibilitat de configurar els dispositius lògics (LUNs) com dispositius 
WORM (Write One Read Many) mitjançant la llicència Data Retention 
Utility. Les unitats d’emmagatzematge HDS són les úniques que 
permeten aquesta funcionalitat de manera nativa i sense necessitats 
d’elements addicionals. 

• Migració lògica de volums que permet en aquest model el moviment 
d’emmagatzematge entre nivells o en la reconfiguració de RAIDs, tot 
sense interrompre el sistema. 

 
 

                                            
2 Fotografia extreta de documentació interna de HDS. 
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Fig.2.3. Migració lògica entre volums3 
 

Per poder oferir una solució de ILM de manera eficient, el sistema 
d’emmagatzematge hauria de suportar emmagatzematge per nivells. Amb 
aquest tipus d’emmagatzematge aconseguim reduir el cost ja que alinea 
l’emmagatzematge amb els canviants requisits dels clients i/o usuaris i de les 
aplicacions. El producte AMS1000 ofereix emmagatzematge per nivells 
integrats “in-a-box” amb emmagatzematge de diferents costs. 
 

2.1.3 Configuració ofertada 
 
La configuració per l’Ajuntament esta composta per: 

• 1 AMS1000 al Centre Primari amb: 
o 3 Raid Groups configurats en RAID-5 (6+1) i discs de 146GB FC 

a una velocitat de 15000rpm, proporcionant una capacitat neta de 
2.5TB (3TB de capacitat bruta).  
La capacitat bruta del sistema es calcula sumant el numero de 
discs del sistema i multiplicant per la capacitat dels discs. 
(3*(6+1)*146GB = 3066GB à 3TB) 4 
La capacitat neta del sistema és la capacitat bruta menys la 
capacitat que sumen els discs de paritat de cada RAID. (3 Raid 
Groups en RAID-5. En el RAID-5 tenim un disc de paritat, és a dir, 
en el sistema tenim 3 discs de paritat de 146GB à 438GB. Si ho 
restem de la capacitat bruta: 3066GB – 438GB = 2638GB à 
2.5TB) 

                                            
3 Fotografia extreta de documentació interna de HDS. 
 
4 En els càlculs de capacitats dels sistemes, i a partir d’ara en tot el document, la multiplicació dels discs 
és la suma dels mateixos. Per exemple, quan indiquem 2*500GB volem dir que tenim 2 discs de 500GB, 
en total, una capacitat de 1TB, no 2*500GB = 1TB2  
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o 1 Raid Group configurats en RAID-6 (4+2) amb discs de 500GB 
SATA a una velocitat de 7.200rpm amb una capacitat neta de 2TB 
(3TB de capacitat bruta). 

 Capacitat bruta: (1 * (4+2) * 500) = 3TB 
 Capacitat neta: 2*500GB = 1TB à 3TB – 1TB = 2TB. 
o 1 discs de Global Spare pels discs FC i 1 discs de Global Spare 

pels discs SATA. Aquests discs ens permetran reconstruir els 
RAIDs en cas d’error en un disc. Amb la funció copy-back (funció 
opcional dels sistemes HDS) podem assumir com a discs de 
Global Spare el disc substituït. 

o 8GB de memòria cache totalment redundada i amb la possibilitat 
de particionar en funció de les necessitats de les aplicacions. 
Aquests 8GB de memòria cache poden ser ampliats, en un futur, 
fins a 16GB. 

o 8 ports FC de 4Gbps que ens permeten la connexió a la SAN de 
fins a 1024hosts i ens ofereix fins a 4096 dispositius lògics 
(LUNs). 

 
• 1 AMS1000 al Centre de Backup amb: 

o 3 Raid Groups configurats en RAID-5 (6+1) amb discs de 146GB 
FC a una velocitat de 15.000rpm amb una capacitat neta de 
2.5TB (3TB de capacitat bruta).  

 Capacitat bruta: (3*(6+1)*146GB) = 3.066TB à 3TB 
Capacitat neta: 3*146GB = 438GB à 3.066TB – 438GB = 
2628GB à 2.5TB. 

o 2 Raid Group configurats en RAID-6 (4+2) amb discs de 500GB 
SATA a una velocitat de 7.200rpm amb una capacitat neta de 4TB 
(6TB de capacitat bruta). 

 Capacitat bruta: (2*(4+2)*500GB) = 6TB 
 Capacitat neta: 2*2*500GB = 2TB à 6TB – 2TB = 4TB. 
o 1 discs de Global Spare pels discs FC i 1 discs de Global Spare 

pels discs SATA. Aquests discs ens permetran reconstruir els 
RAIDs en cas d’error en un disc. Amb la funció copy-back (funció 
opcional dels sistemes HDS) podem assumir com a discs de 
Global Spare el disc substituït. 

o 8GB de memòria cache totalment redundada i amb la possibilitat 
de particionar en funció de les necessitats de les aplicacions. 
Aquests 8GB de memòria cache poden ser ampliats, en un futur, 
fins a 16GB. 

o 8 ports FC de 4Gbps que ens permeten la connexió a la SAN de 
fins a 1024hosts i ens ofereix fins a 4096 dispositius lògics 
(LUNs). 

 
 

2.1.4 Storage Area Network 
 
Per oferir la millor connectivitat SAN necessària per l’Ajuntament, i que permeti 
un creixement futur s’han configurat 2 switchs Fibre Channel (En l’Apèndix V 
està explicat el protocol Fibre Channel) model Brocade4100 per a cada Centre. 
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Els switchs tenen elements que asseguren l’alta disponibilitat, com fonts 
d’alimentació redundades, alt rendiment amb la possibilitat d’establir un ILS 
(trunk) entre 8 ports FC oferint fins a 32Gbps/ILS trunk. 
 
Cada Switch FC s’ha configurat amb 16 ports FC de 4Gbps ampliables fins a 
32 ports FC a 4Gbps. S’ha pensat en la necessitat de replicació entre ambdós 
centres pel que els switchs disposen de la possibilitat de connexió a cadascun 
d’ells mitjançant E-ports. 
 
Resumint, s’ofereixen 32 ports FC a 4Gbps per cada Centre de Càlcul, amb 
l’opció d’ampliar aquests ports fins a 64 ports FC a 4Gbps en cada Centre. 
 
 

 
 

Fig.2.4. Connexió dels switchs Fibre Channel 
 

2.1.5 Software 
 
Com a software de gestió, les unitats de control AMS1000 incorporen el 
Resource Manager Utility Package que permet aprofitar el màxim les 
funcionalitats que ofereix el sistema d’emmagatzematge. Aquest incorpora una 
interfície de gestió gràfica accessible via web i un “Command Line Interface 
CLI” per permetre la gestió dels sistemes d’emmagatzematge. A més, s’integra 
amb les plataformes SNMP existents en l’Ajuntament. 
 
Resource Manager Utility Package incorpora els següents components: 

• Hitachi Storage Navigator, ens permet obtenir informació de configuració 
i estat del sistema d’emmagatzematge i és el punt central per la 
configuració de qualsevol element de la unitat. 

• LUN Manager software, que ens permet definir, configurar, afegir, 
esborrar, ampliar o reassignar els dispositius lògics (LUNs) a través de 
qualsevol port virtual de manera totalment on-line. 

• SAN Security Software, que permet assegurar la protecció dels 
dispositius lògics (LUNs) creats en la unitat de control, en un entorn de 
sistemes oberts, permetent així la creació d’àrees d’accés privades per 
cada servidor a través del Host Storage Domain. 

• Hitachi Cache Partition Manager feature, que permet el particionament 
de la cache per millorar el rendiment i protegir els sistemes crítics. 

• LUN Migration Agent, que permet de manera dinàmica la migració de 
dades entre nivells d’emmagatzematge. 
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• SMP Agent Support, inclou les MIBs especifiques dels sistemes HDS per 
poder activar el report d’alarmes i estats de les unitats de control. 

 
Addicionalment i basant-nos en les necessitats actuals i futures de l’Ajuntament 
s’han inclòs les llicències de replicació “In-System Replication Bundle” en el 
sistema secundari per permetre la realització de Clones i/o Snapshoots dels 
dispositius lògics en la unitat secundària, i de “TrueCopy synchronus” en els 
sistemes primaris i secundaris, per poder realitzar la replicació remota entre 
unitats d’emmagatzematge. En l’Apèndix T trobem la diferència entre la replica 
local i la rèplica remota. 
 
In-System Replication Bundle 
Aquest software es composa per les funcionalitats ShadowImage (Clones) i 
Copy-on-write (Snapshoots) per tota la capacitat disponible de la unitat 
d’emmagatzematge amb les següents característiques: 

• Fins a 3 imatges ShadowImage d’un mateix origen amb un màxim de 
2047 parelles simultànies en la mateixa unitat de control. 

• Fins a 15 imatges Copy-on-write (CoW) d’un mateix origen amb un 
màxim de 4096 parelles simultànies en la mateixa unitat de control. 

• Suport de resincronització inversa i auto I/O switch en cas d’error en 
discs físics. 

 
TrueCopy Synchronus Replication 
Ofereix una replicació bidireccional de manera síncrona entre les dues unitats 
de control, permetent: 

• Resincronització diferencial. 
• Resincronització inversa. 
• Read/Write de l’origen i Read del destí de manera continua. 

 
Performance Monitor 
Per oferir un seguiment monitoratge del rendiment de les unitats de control i 
prevenir d’aquesta manera qualsevol incidència de rendiment que pugui afectar 
als diferents entorns, s’han inclòs la funcionalitat de Performance monitor per 
ambdues unitats de control que permet: 

• Monitoratge dels nivells d’ocupació de tots els elements físics de la unitat 
de control, des de l’aplicació Storage Navigator 

• Guardar estadístiques de l’evolució del rendiment de les unitats de 
control. 

 
HDLM: Hitachi Dynamic Link Manager 
S’ha inclòs el software Hitachi Dynamic Link Manager per Windows que permet 
dotar els sistemes Windows Servers d’alta disponibilitat d’accés a les dades de 
control mitjançant accés alternatiu a través de múltiples HBAs Fibre Channel. A 
més, es possible la configuració en “load balancing” permetent d’aquesta 
manera l’ús més eficient de la infraestructura de comunicació Fibre Channel.
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CAPÍTOL 3. IMPLANTACIÓ 
 
A l’hora de presentar el concurs, es va fer una estimació de temps per indicar el 
temps destinat a cada feina d’instal·lació del projecte.  
 
De les reunions dutes a terme a l’Ajuntament, de les converses amb el client i 
de les voluntats d’aquest últim la planificació va variar. Després de la Fase 
d’inici, en la que es va fer la primera reunió, la planificació es va modificar per 
fer-ne una d’acord amb les necessitats esposades pel client.  
 
En l’Apèndix A d’aquest document adjuntem les planificacions esmentades.  
 

3.1. Fase d’inici 
 
La fase d’inici del projecte comença amb una reunió d’inici de projecte. Aquesta 
és molt important ja que és on es van conèixer totes les parts implicades en el 
projecte i es van establir els interlocutors de cada part.  
 
Durant aquesta reunió va sorgir la necessitat de fer visites a les instal·lacions 
del client (tant al CP com al CB) per analitzar els accessos les centres per 
l’entrega del material i resoldre els requeriments elèctrics, d’espai, de pes i el 
nombre de IPs que cal assignar al projecte. 
 
Per finalitzar la reunió es va fer la planificació per elaborar el Pla d’Implantació. 
Degut al temps transcorregut des de l’adjudicació del projecte fins a 
l’autorització de l’execució del mateix es va decidir que s’havia de revisar l’estat 
de l’equipament dels CPDs per comprovar que no hi haguessin variacions que 
poguessin afectar el desenvolupament del projecte. 
 
En l’Apèndix B s’adjunten els requeriments de la instal·lació. 
 

3.2. Fase d’anàlisi 
 
En aquesta fase es va fer un anàlisi de les instal·lacions del client així com de 
les necessitats de l’Ajuntament per poder dur a terme la següent fase, el 
disseny de la implantació del projecte més adequat al client. 
 

3.2.1 Anàlisi del CPD Primari 
 
Primer es va analitzar l’espai físic del Centre Primari (CP). Es va veure que al 
CP hi ha un espai útil de 12x7 m2 amb més de 2,30m d’alçada útil. Entrant a 
mà esquerra hi ha unes taules ocupades per uns servidors petits i una 
instal·lació de Telefònica que tenen previst traslladar per fer espai per als 
equipaments nous.  
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Seguidament es va analitzar la part elèctrica del CP. Aquest disposa d’un grup 
electrònic extern, una SAI MGE Galaxy 3000 (de la casa Merlin Gerin) amb un 
70% de càrrega efectiva, de la qual es connecten 3 línies de corrent que 
abasteixen tot el CP. Les línies estan marcades per colors però, degut al 
dinamisme d’instal·lacions, ara no queda clar si els endolls del CP marcats amb 
cert color corresponen efectivament a la línia de corrent amb aquest color. És 
important fer una tasca prèvia d’inventari de les connexions elèctriques per tal 
de no sobresaturar la xarxa amb la connexió del nou equipament. 
 
Per finalitzar, es va analitzar la part de refrigeració del CP. Aquest té varis 
aparells d’aire condicionat. S’observa que un dels aparells està situat a sobre 
un Rack de servidors. En cas de mal funcionament (o d’aturada) podria 
condensar aigua a sobre del Rack amb el conseqüent perill de curtcircuit. 
 

3.2.2 Anàlisi del CDP Secundari 
 
D’igual manera, es va procedir analitzar el Centre de Backup (CB). El CB es 
troba en un altre edifici a uns 350m de distància del CP.  
 
Aquest no te accés directe del carrer. Baixant unes escales amples o amb un 
ascensor (que es trobava espatllat en el moment de la visita) s’arriba al 
magatzem de l’arxiu on s’ha habilitat un habitacle de 6x3 metres prefabricat de 
la casa Lampertz.  
 
Aquest centre disposa d’una SAI MGE Galaxy 3000 de Merlin Gerin (mateix 
model que al CP) que es trobava apagada degut a alguns problemes derivats 
de l’aire condicionat. Compta també amb un aparell d’aire condicionat (que 
també és bomba de calor) de la marca Vermont. El CB disposa de control 
d’accés i sensors de temperatura, humitat, etc per tal de poder controlar-lo des 
del CP.  
 
S’observa que al centre hi ha espai per un Rack on s’instal·larà la segona 
cabina d’emmagatzematge, els commutadors Brocade i la llibreria T-50. 
L’aspecte del cablejat de xarxa i elèctric és excel·lent. 
 
Cal esmentar que davant de l’entrada del CB hi ha un pou. S’ha de vigilar no 
deixar la càrrega a instal·lar a sobre d’aquest espai. 
 

3.2.3 Logística de transport i instal·lació 
 
Per al transport i la posterior instal·lació del maquinari s’estudien dos opcions 
de les que obtenim que: 

• Centre Primari.  
L’accés es fa pel carrer. La destinació d’aquest material ha de ser 
directament dins del CPD ja que no es disposa de cap espai entremig 
pel muntatge. Per arribar al CPD hi ha accés a nivell de carrer i després 
2 esglaons.  
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• Centre de Backup.  
La destinació del material ha de ser el magatzem que hi ha davant 
d’aquest centre, però cal anar amb compte perquè davant de la porta hi 
ha un pou. Cal acabar d’esbrinar si es pot transportar per l’ascensor i, 
per tant, cal conèixer les dimensions de l’ascensor. 

 

3.2.4 Sistemes inicials de l’Ajuntament 
 
Inicialment tots els sistemes de l’Ajuntament estan dividits en dos entorns, 
l’entorn OpenVMS i l’entorn Windows. 
 
En l’entorn OpenVMS es disposa d’un clúster OpenVMS amb 3 nodes. La 
versió d’OpenVMS que s’utilitza és la 7.3.2. Dos dels nodes es connecten a 
l’antiga SAN i cal connectar-los a la SAN nova: 

• AlphaServer ES40: S’observa que aquesta màquina esta connectada a 
la SAN antiga mitjançant 2 HBAs de 1Gbps. En aquest servidor hi ha 
instal·lat Oracle 8.1.7, que conté la BBDD de producció i una aplicació 
corporativa. L’export ocupa uns 80GB. Actualment s’està substituint per 
un AlphaServer ES45 amb HBAs de 2Gbps que mantindrà la mateixa 
configuració d’OpenVMS i Oracle. 

• AlphaServer DS20: Observem que aquesta màquina esta connectada a 
la SAN antiga mitjançant 2 HBAs de 1Gbps. Hi ha instal·lat la mateixa 
versió d’Oracle i OpenVMS que al ES40. Conté la BBDD de proves, 
entorn de desenvolupament i una instància d’Oracle en stand-by que es 
sincronitza manualment amb el contingut de la BBDD de producció amb 
una periodicitat no superior a 1 setmana. Actualment s’està substituint 
per un AlphaServer DS25 amb HBAs de 2Gbps i amb la mateixa 
configuració. 

 
En l’entorn Windows hi ha un domini que esta format per servidors W2000. 
Està previst connectar 4 servidors Windows/linux amb doble HBA, dels quals es 
desconeix quina configuració tindran. 

• Servidor de Correu: consisteix en un clúster de 2 nodes ML530 amb 
W2000 i Exchange 2000. El clúster funciona en mode actiu-actiu: el 
primer node és actiu per una instància d’Exchange i passiu pel servei de 
fitxers en xarxa de Windows; el segon node fa el rol complementari: 
passiu per l’Exchange però actiu pel servei de fitxers de xarxa. 

 

3.2.5 Estructura inicial de la SAN 
 
Inicialment a la SAN de l’Ajuntament hi ha dues Zones: 

a) Zona OpenVMS. 
b) Zona Windows NT. 

 
S’ha de tenir especial cura a l’hora de fer el disseny ja que no es poden barrejar 
els accessos a les LUNs des d’entorns OpenVMS i NT. Si fos així, es podrien 
corrompre els sistemes de fitxers. 
 



Implantació   15 

3.2.6 Xarxa de comunicacions 
 
Inicialment es disposa d’un backbone format per 2 commutadors Enterasys N7 
situats als dos CPDs i connectats entre sí a 1Gbps. L’Ajuntament té previst fer 
trunking per augmentar la velocitat a 4Gbps. 
 
A l’N7 del Centre Primari es connecten amb fibra tots els edificis als quals es 
dóna servei. L’edifici on es troba el CP està internament connectat amb 3 
commutadors Enterasys Matrix E1 en cascada (amb fibra). S’utilitza el 
programari Atlas per gestionar els commutadors Enterasys. 
 

3.3. Fase de lliurament de material 
 
En aquesta fase es va rebre, en les instal·lacions de l’Ajuntament, tot el 
material que havia adquirit.  
 
Un cop rebut tot el material es va comprovar que estigues correcte i que tots els 
articles rebuts corresponguessin amb el material adquirit i, d’igual manera, no 
faltes material adquirit. 
 

3.4. Fase de disseny detallat de la solució 
 
En aquesta fase es va estudiar els resultats obtinguts en la fase 3.2. Amb 
aquests es va dur a terme el disseny detallat de la solució més adequat per 
l’Ajuntament. 
 

3.4.1 Disseny de la xarxa SAN 
 
Com hem comentat anteriorment, l’Ajuntament disposa de dos Centres. 

• Centre Principal (CP) 
• Centre de Backup (CB) 

 
La distància entre els dos Centres és d’uns 300 metres i estan connectats amb 
fibra mono-mode i multi-mode.  
 
De manera resumida, el material de nova adquisició és el següent: 

• 1 cabina HDS AMS 1000 amb 30 discos FC de 146GB FC i 7 discos 
SATA de 500GB 

• 1 cabina HDS AMS 1000 amb 30 discos FC de 146GB FC i 13 discos 
SATA de 500GB. 

• 4 commutadors Brocade 5000 amb 16 ports actius (2 commutadors a 
cada localització) 

• 1 llibreria Spectralogic T-120 amb 2 drives LTO-4 i 50 slots 
• 1 llibreria Spectralogic T-50 amb 2 drives LTO-4 i 50 slots 
• 1 servidor de gestió HP DL360G5. 
• Programari de monitoratge del rendiment de les cabines AMS1000. 
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• Programari per a fer replicació remota entre les dues cabines de disc 
(TrueCopy), snaps (Copy-on-write) i clons (ShadowImage) 

• Programari per a fer Backup (Legato Networker) 
• Programari per a fer  ILM (HPDS Data Archiver, Data Migration i Data 

Classification Enabler) 
• Programari de balanceig de càrrega als servidors Windows (HDLM) 

 
En l’Apèndix C adjuntem un inventari dels elements que formen aquesta SAN. 
 

3.4.2 Adreçament IP 
 
Es va decidir crear una VLAN on incloure les següents adreces IP no 
públiques: 

• IP1 de l’AMS1000 del CP 
• IP2 de l’AMS1000 del CP 
• IP1 de l’AMS1000 del CB 
• IP2 de l’AMS1000 del CB 
• IP1 del servidor de gestió 
• 4 x IP dels commutadors Brocade 5000 

 
Donat que el servidor de gestió té una tarja de xarxa amb dues NICs 
integrades, el segon port de xarxa haurà de ser una adreça IP visible des de la 
DMZ de l’Ajuntament. 
 

3.4.3 Configuració dels commutadors. Connexions i Zoning 
 
El disseny que s’ha executat per a les connexions dels elements als switchs es 
va fer per assegurar la màxima redundància en tot moment. Es va decidir, 
pensant en el dia que hi hagués un error en la SAN, que cada port de cada 
element ocuparia el mateix numero de port en els switchs, d’aquesta manera 
minimitzem la cerca de l’element connectat al port en cas d’error. Un cop 
definides les connexions es va decidir els àlies per cadascuna d’elles. 
 
Per finalitzar es va proposar la creació de dues zones, segons sistema 
operatiu. Es dediquen la meitat de ports de les controladors de les cabines de 
disc a una zona i l’altra meitat a l’altra zona. Els nodes comuns de les dues 
zones són: el servidor de gestió i les dues llibreries de cintes. 
 
Aquesta decisió es va efectuar per separar lògicament els dos sistemes de 
l’Ajuntament per minimitzar el risc de corrompre els sistemes de fitxers. Com 
hem comentat anteriorment, si l’accés a les LUNs dels entorns es barregen, es 
podrien corrompre els sistemes de fitxers. 
 
En l’Apèndix D d’aquest document podem trobar el disseny de la topologia 
SAN, la taula d’Àlies i els servidors que formen cada zona que es van presentar 
com a disseny de la solució. 
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3.4.4 Configuració dels Raid Groups. LUNs i parells de 
sincronització 
 
A la cabina AMS1000 del Centre Principal es defineixen 4 Raid Groups de 
discs Fibre Channel i 1 Raid Group de discs SATA. Es configura cada Raid 
Group de FC en un Raid-5 format per 7 discos FC de 146GB  (6D+1P). Es 
configura el Raid Group de discs SATA en un Raid-6 format per 6 discos SATA 
de 500GB (4D+2P). Es deixen 2 discos de 146GB FC i 1 disc de 500GB SATA 
d’spare. 
 
A la cabina AMS1000 del Centre de Backup es defineixen 4 Raid Groups amb 
Raid-5 de 7 discos FC de 146GB  (6D+1P) i 2 Raid Group amb Raid-6 de 6 
discos SATA de 500GB (4D+2P). Es deixen 2 discos de 146GB FC i 1 disc de 
500GB SATA d’spare. 
 
 
3.4.4.1. Configuració dels Raid Groups i els parells de sincronització. 
 
Els criteris per dissenyar el contingut dels Raid Groups i els parells de 
sincronització són els següents: 

• Es dissenyen els Raid Groups de la manera més uniforme possible. 
Així, tots els Raid-5 es fan amb grups de discs 6D+1P i tots els Raid-
6 es fan en grups de discs 4D+2P. D’aquesta manera, els parells de 
sincronització seran idèntics i les migracions seran òptimes amb 
Volum Migrator. 

• A la AMS1000 del Centre de Backup hi ha un Raid Group extra de 
Raid-6 4D+2P. Es proposa posar-hi l’export de desenvolupament, 
una part de l’Stand-by d’Oracle i les LUNs de Copy-on-write i 
ShadowImage. 

• Tots els parells s’han de sincronitzar en el sentit CP cap a CB a 
excepció de les LUNS de DM-LU i Pool de CoW. Del Raid Group #5, 
#3 i #1 hi ha quatre LUNs que no cal sincronitzar i a més contindran 
dades diferents 

• BestPractices d’Oracle aconsella separar la BBDD, del redo logs i 
dels archive log files en LUNs de Raid Groups diferents 

• Les LUNs de major mida previstes i que a més coincideixen que 
tenen dinàmica alta  es col·loquen en Raid Grups diferents. 

• En tots els Raid Grups hi ha un espai lliure que de moment no 
s’assignarà a cap LUN i que ha de fer front a futures ampliacions. 

 
A l’Apèndix E presentem la proposta de repartició dels Raid Groups i dels 
parells de sincronització remota. 
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3.5. Fase d’implantació de la infraestructura 
 
Com hem comentat en la Fase d’Inici, per poder dur a terme la instal·lació el 
maquinari van haver de complir uns requeriments. En l’Apèndix B trobem la 
llista de requeriments que hem hagut de resoldre abans de començar aquesta 
instal·lació. 
 
Amb tot, abans de començar la instal·lació hem de tenir en compte el disseny 
final de la SAN (Apèndix D) i l’esquema de connexions final per aquest 
projecte. 
 

3.5.1 Esquema de connexions 
 
Segons l’esquema de connexions es creen dues SANs diferents:  

• SAN_A. Es fa un fabric amb el primer commutador del CP i el primer del 
CB: 

• Domain ID 11 corresponent al commutador Pilaf 
• Domain ID 12 corresponent al commutador Cèl·lula 

• SAN_B. Es fa un fabric amb el segon commutador del CP i el segon del 
CB: 

• Domain ID 21 corresponent al commutador Boo 
• Domain ID 22 corresponent al commutador Freezer 

• Com hem comentat amb anterioritat, els sistemes d’emmagatzematge 
AMS1000 tenen dues controladores. Cada controladora te 4 ports FC de 
Front-End a 4Gbps. Aquests ports els anomenem A, B, C i D i els 
connectem als ports 0, 4, 8 i 12 dels commutadors. Destinem els ports A 
i B per l’entorn OpenVMS. 

• Destinem els ports C i D a l’entorn Windows i a la rèplica síncrona 
(TrueCopy) 

 
La connexió es du a terme d’aquesta manera i a quads diferents per tal 
d’assegurar el màxim rendiment i garantir sempre l’accés a les LUNs per la 
controladora propietària (default controller).  
 
Per exemple, suposem que un servidor d’OpenVMS ha d’accedir a una LUN 
amb default controller 0. En el cas d’OpenVMS es destinen els ports A i B i la 
connexió esquemàtica és la següent: 
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LUN
Default 

controller 0
0A 0B 1A 1B

Commutador
SAN A

Commutador
SAN B

Servidor
OpenVMS

Owner path Non owner 
path

Non owner 
path

Owner path

 
 

Fig.3.1. Exemple d’accés a una LUN. 
 

 
En cas d’error en un commutador sempre es podem garantir l’accés a la LUN 
per la default controller. Un avantatge addicional d’aquesta instal·lació és que 
incloem el software HDLM. Aquest fa un balanceig actiu-actiu pels dos 
commutadors (i sempre per l’owner path), parla amb la cabina per conèixer 
quina és la default controller i per quin commutador cal llençar l’I/O 
corresponent. 
 
En els drives de les llibreries, aquests s’han de connectar al mateix 
commutador perquè siguin visibles des del servidor de gestió/backup. 
 
 

3.5.2 Adreçament IP. URLs de gestió 
 
Es crea una VLAN de tipus C on s’engloben els elements de la SAN 
192.168.150.0 (nova SAN) i amb màscara 255.255.255.0. 
 
Hem de tenir en compte que molts del nou maquinari es gestiona mitjançant 
URLs que ens permeten entrar en les interfícies gràfiques dels elements, i 
molts d’ells necessiten ports/adreces de control. 
 
En l’Apèndix F s’adjunten les taules d’adreçament IP, les adreces de gestió 
URL i les adreces dedicades a comunicació. 
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3.5.3 Instal·lació física. Armaris i cablejat 
 
Tot el material inclòs en aquest projecte s’havia d’instal·lar en els dos Racks 
que es proporcionaven en el concurs. Un era per el centre primari i el segon era 
per al centre de backup. 
 
Els Racks proporcionats en el concurs eren d’una fondària de 90cm. El client va 
decidir canviar la llibreria Spectralogic T50, ofertada en el concurs, per una 
llibreria Spectralogic T120, de més capacitat i velocitat. Aquesta llibreria tenia 
una fondària de 92,70cm, pel que es va decidir que el client comprés un altre 
Rack on instal·lés dita llibreria. Per tant, la instal·lació del CP es va efectuar en 
dos Racks diferents. 
 
Per altre banda, en el CB es va decidir que s’instal·lés tot el maquinari en un sol 
Rack (degut a la falta d’espai). 
 
En l’Apèndix G trobem uns esquemes d’instal·lació del maquinari en els Racks. 
 

3.5.4 Instal·lació de les cabines AMS1000 
 
Per començar la instal·lació es van enrackar els sistemes d’emmagatzematge 
en els respectius Racks. Es van instal·lar els discs a les safates i aquestes es 
van connectar a les controladores segons l’esquema de connexions adjunt en 
l’Apèndix G. La configuració de les cabines es va dur a terme amb l’eina 
WebTool.  
 
És d’aquesta mateixa eina d’on traiem informació per comentar com s’ha 
configurat els sistemes d’emmagatzematge. 
 
Les dades d’identificació de les cabines HDS AMS1000 instal·lades a cada 
centre són les següents. 
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Taula 3.1: Descripció d’identificació de les cabines. 
 

Descripció AMS1000 del CP AMS1000 del CB 
DF Name (Identificador) KAITO_CP KAITO_CB 
Versió de microcodi 0772/D-H 0772/D-H 
Tipus de cabina DF700H DF700H 
Número de sèrie 77050193 77050221 
Site Id. MS03042 MS03043 

 
 
3.4.8.1. WebTool. 
 
L’eina WebTool és molt important per l’administració de les cabines HDS. Les 
diferències més importants en comparació amb l’Storage Navigator Modular 
(SNM) són les següents: 

• Serveix per a fer una actualització del firmware de les cabines en estat 
off-line. 

• Mostra informació en temps real (amb SNMP cal prémer el botó 
d’actualitzar). 

• No cal instal·lar cap maquinari. 
• L’accés es pot fer localment des dels ports d’administració del sistema o 

remotament des de les IPs assignades a les controladores. En canvi, 
amb SNMP cal tenir connectivitat amb les dues controladores i s’efectua 
mitjançant el port 2000, per tant, si no funcionen els switchs de la SAN, 
només podem connectar-nos als sistemes mitjançant l’eina WebTool. 

 
 

 
 

Fig.3.2. Menú principal de l’eina WebTool del sistema KAITO_CB 
 

 



22                                                                   Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

En la Figura 3.1 veiem el menú principal de l’eina WebTool d’un sistema 
AMS1000. En primer terme podem veure l’estat de la cabina segons el color de 
l’esfera que hi ha al costat de “Ready”. El color blau equival a un estat correcte.  
 
D’es d’aquesta eina podem configurar tota la cabina. Per exemple, per veure 
l’estat dels discs de les cabines hem d’accedir pel menú que hi ha a mà 
esquerra, “Parts Information à Disk Drive”. 
 

 
 

Fig.3.3. Estat dels discs de la cabina KAITO_CP. 
 
 

En aquesta Figura 3.2 veiem que al sistema KAITO_CP tenim tres safates. Les 
dues primeres safates (RKAJ) són safates amb discs FC i estan totalment 
plenes. La tercera safata (RKAJAT) és una safata amb discs SATA i únicament 
disposa de 7 discs. 
 
Veient aquest esquema podem saber quin es l’estat de la cabina en cas de 
voler ampliar la capacitat d’aquesta. En aquest cas, si es volgués ampliar la 
capacitat amb discs FC s’hauria d’ampliar comprant una nova safata. Si es 
volgués ampliar la capacitat dels discs SATA només s’hauria de comprar els 
discs ja que en la safata SATA tenim 8 slots lliures per ampliar aquests discs. 
 
Cal comentar que en una mateixa safata no es poden connectar els discs FC i 
discs SATA ja que els connectors dels discs son diferents. 
 
En aquest apartat hem vist l’estat dels discs. Si naveguem pel menú esquerra 
podem seguir veient l’estat dels sistemes d’emmagatzematge. En l’Apèndix H 
trobem figures amb l’estat dels discs de la cabina KAITO_CB, l’estat dels 
ventiladors, les fonts d’alimentació, les safates, les controladores, la memòria 
cache, entre altres, dels dos sistemes d’emmagatzematge. 
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Per altre banda, des d’aquesta eina varem decidir configurar els camins de 
rèplica. Des del menú “Copy à TrueCopy path Information” trobem aquests 
camins configurats per la rèplica. 
 
 

 
 

Fig.3.4. Configuració del camí TrueCopy. 
 

 
La configuració dels camins de TrueCopy és la mateixa independentment del 
sistema des del que accedim. Es va definir entre els ports 1D dels dos sistemes 
d’emmagatzematge com el camí primari de rèplica. Si hi ha qualsevol problema 
en aquest camí, es defineix entre els ports 0C el camí secundari. 
 
3.4.8.2. Raid Groups. 
 
A la cabina AMS1000 del CP s’han definit 4 Raid Groups configurats en un 
RAID-5 de 7 discs FC de 146GB (6D+1P) i un Raid Group configurat en un 
RAID-6 de 6 discs SATA de 500GB (4D+2P). Com a discs de Hot Spare es 
deixen 2 discs de 146GB FC (un per safata) i 1 disc de 500GB SATA. 
 
Als l’Apèndix I trobem la taula de configuració dels Raid Groups de les dues 
cabines. Aquestes ens indiquen els discs de la cabina on comencen els Raids 
així com la distribució dels discs en les safates de les cabines. 
 
Si comparem aquestes taules veurem que les configuracions dels Raids son 
quasi iguals exceptuant que el sistema KAITO_CB té un Raid Group més que 
la cabina SATA.  
 
Això ens concorda amb les configuracions efectuades en els sistemes i podem 
veure en els Apèndix H i la Figura 3.2 d’aquest document, on veiem que la 
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cabina KAITO_CB té 6 discs SATA més que la cabina KAITO_CP. Aquests 6 
discs és aquest Raid Group de més que es veu a la cabina KAITO_CB. 
 

 
 

Fig.3.5. Localització dels discs de Spare. 
 

 
En la Figura 3.4 veiem una captura del programa Storage Navigator. Aquest, 
com hem comentat anteriorment, és la eina de configuració de les cabines 
AMS1000. En aquesta figura podem veure la configuració dels discs de Spare 
de la cabina KAITO_CP, encara que la configuració d’aquests discs en les dues 
cabines és exactament la mateixa.  
 
La informació que ens dona el Storage Navigator d’aquests discs és la posició 
que ocupen dins de la cabina, el status i tipus de disc així com el fabricant i la 
referència d’aquest disc.  
 
La posició dels discs la obtenim de comprovat en quina safata esta (columna 
UNIT) i la posició que ocupa en aquesta safata (columna HDU). Seguidament 
podem comprovar el rol que ocupa aquest discs dins la cabina (columna 
TYPE). En aquest cas veiem que els discs es comporten com discs de Spare. 
Seguidament podem comprovar l’estat del discs. En aquest cas veiem que els 
discs estan en stand-by. Això significa que els discs estan a l’espera de que es 
faci una reconstrucció en cas d’error en qualsevol altre disc dels Raids. 
 
Hem de tenir en compte que no qualsevol disc pot ser un disc de Spare d’una 
cabina. Per definir els discs de Spare hem de tindre en compte que la 
tecnologia dels discs que formen un Raid i la tecnologia del disc de Spare ha 
de ser la mateixa. Amb tot, el disc de Spare ha de ser igual o més gran que el 
disc mes gran dels discs de dades de la cabina. És a dir, si tenim discs de 
500GB SATA que formen un Raid, el seu disc de Spare ha de ser un disc 
SATA obligatòriament i com a mínim la seva capacitat haurà de ser de 500GB. 
 
 
3.4.8.3. LUNs i LUSEs. 
 
En una cabina d’emmagatzematge els Raid Groups formen volums de discs per 
desar dades. Aquests volums es parteixen en unitats lògiques (LUNs) que 
posteriorment s’assignaran als servidors. En ambdues cabines, les LUNs dels 
Raid Groups es van alternant a les dues default controllers: RG0 a CTL-0, RG1 
a CTL-1, RG2 a CTL-0, RG3 a CTL-1, RG4 a CTL-0.  
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Els Raid Groups de les cabines, per temes de rendiment i accessibilitat als 
discs, s’han dividit en 3 tipus de grandàries 100GB, 25GB i 5GB com a 
grandària de les LUNs.  
 
Quan un servidor, com és el cas, necessita una LUN de grandària superior a 
les creades i necessitem formar LUNs més grans de les que tenim, podem 
concatenar LUNs per formar LUSEs (LUNs concatenades). 
 
A l’Apèndix J podem trobar definides totes les LUNs de la cabina KAITO_CP i a 
l’Apèndix K podem trobar definides totes les LUNs de la cabina KAITO_CB. 
Amb tot, a l’Apèndix L trobem la definició de les LUSEs 
 
 
3.4.8.4. Particionament de la cache. 
 
Una de les funcionalitats de les cabines Hitachi Data Systems és el 
particionament de la memòria cache. 
 
Per tant, a cada cabina s’han definit dues particions de la memòria cache, una 
per cada controladora, de 1540MB cadascuna d’elles. L’àrea total de cache 
d’usuari és de 3080MB per sistema. Per finalitzar comentarem que les LUNs 
queden assignades a les particions de la seva corresponent default controller: 
 

 
 

Fig.3.6. Particionament de la memòria cache. 
 

 
3.4.8.5. Hi-Track. 
 
Hi-Track és l’eina que utilitza HDS per tal de monitoritzar els actius instal·lats a 
la SAN (cabines de disc HDS i commutadors). S’instal·la al servidor 
SON_GOKU.  
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Fig. 3.7. Pàgina principal de Hi-Track. 
 

 
En la Figura 3.6 veiem una captura de la pàgina principal de l’eina Hi-Track. En 
aquesta veiem que s’especifiquen els elements actius de la xarxa SAN, 
sistemes d’emmagatzematge i switchs. Amb tot, es veu l’estat d’aquests així 
com la informació més important dels elements, adreces IP, números de sèrie 
(canviats en aquest document pel nom de la màquina en concret), la 
localització d’on es troba la màquina, etc. 
 
Amb tot, aquesta eina ens permet configurar com volem monitoritzar els 
elements actius de la xarxa. A l’Apèndix M trobem com es pot configurar a 
través d’aquesta eina. 
 
 
3.4.8.6. Llicències de les cabines AMS1000 
 
En l’opció “License Key” del Storage Navigator podem trobar un llistat de l’estat 
actual de les llicències que incorpora la instal·lació. 
 
En l’Apèndix N d’aquest document trobem la llista de llicències que incorpora 
cada sistema d’emmagatzematge. 
 

3.5.5 Instal·lació dels commutadors Brocade 
 
Una vegada es va finalitzar la instal·lació de la cabina, es va configurar la 
connectivitat entre aquesta i els servidors. Per dur a terme dita connectivitat es 
van utilitzar servidors Brocade amb connectivitat Fibre Channel.  
 
Primerament es van connectar els commutadors entre sí segons els esquemes 
de connexions dels Apèndix D. Com es veu en l’esquema, en cada centre es 
s’instal·len 2 switchs connectats entre ells, mitjançant fibres mono-mode, pels 
ports 14 i 15. Entre aquests ports es va efectuar un trunking. 
 



Implantació   27 

Amb els commutadors 1 de cada seu (Pilaf i Cèl·lula) es va crear un únic fabric 
SAN-A. D’igual manera, entre els commutadors 2 de cada seu (Boo i Freezer) 
es va crear un altre fabric SAN-B. Amb aquesta configuració es van aconseguir 
dues SANs totalment diferenciades. 
 
Per finalitzar, es van crear les zones per cada entorn de la següent manera: 

• Zona 1: zona de l’entorn OpenVMS de la SAN_A. 
• Zona 2: zona de l’entorn OpenVMS de la SAN_B. 
• Zona 3: zona de l’entorn Windows de la SAN_A. 
• Zona 4: zona de l’entorn Windows de la SAN_B. 
• Zona 5: dona visibilitat dels Command Devices al servidor SON_GOKU  
• Zona 6: dona visibilitat de la llibreria YAMSHA des del servidor 

SON_GOKU. 
• Zona 7: dona visibilitat de la llibreria COR_PETIT des del servidor 

SON_GOKU. 
• Zona 8: zona de TrueCopy (copia remota) utilitzant el path 0C ßà 0C. 
• Zona 9: zona de TrueCopy (copia remota) utilitzant el path 1D ßà 1D. 

 
En l’Apèndix O s’adjunten els àlies que es van definir per cada port així com la 
definició de zones per cada entorn. 
 

3.6. Fase de visibilitat de les LUNs als servidors 
 
La comunicació entre la cabina i els servidors no s’efectua d’una manera 
directa sinó mitjançant les Command Device, per tant, cal definir un parell de 
Command Device a cada cabina. Es defineixen dues Command Devices per 
temes de redundància i es connecta cada HBA dels servidors a una Command 
Device diferent. 
 
Amb tot, cal que el servidor de gestió (SON_GOKU) tingui publicades les LUNs 
corresponents a les Command Device. 
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Fig.3.8. Mapping de les LUNs dels Command Device 
 

 

3.7. Fase d’implantació de la rèplica remota de dades 

3.7.1 Eines d’HDS que incorporem a la solució 
 
Dins del projecte s’aporten 2 tipus d’eines de replicació: 

• Replicació remota entre cabines de disc: TrueCopy síncron. 
• Replicació local dins de la mateixa cabina de disc: ShadowImage i Copy-

on-write. 
 
TrueCopy síncron: consisteix en la replicació síncrona de LUNs entre diferents 
cabines de disc. Una modificació d’una LUN sincronitzada només es dóna per 
finalitzada si s’ha validat a la LUN remota. Només es poden sincronitzar LUNs 
que pertanyin a Raid Groups amb discos de la mateixa tipologia i de la mateixa 
velocitat. Entre dues AMS1000 es poden crear fins a 4094 parells de 
sincronització. 
 
ShadowImage: eina per a clonar LUNs (a nivell físic) dins de la mateixa cabina 
de discos. Per tant, és imprescindible que la LUN origen de la còpia i la LUN 
destinació de la còpia siguin de la mateixa mida (cal assegurar-se a nivell de 
bloc). Per a cada LUN es poden tenir com màxim fins a 3 clons. En una cabina 
AMS1000 pot haver-hi fins a 2047 parells de ShadowImage. Les LUNs 
clonades no cal que siguin del mateix tipus i velocitat que les originals.  
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Copy-on-write (SnapShoot): eina per a crear volums virtuals. Els canvis 
ocorreguts en la LUN original s’emmagatzemen en una pool comú a tots els 
parells (Data Pool). Per cada LUN es poden crear fins a 15 snaps. En una 
cabina AMS1000 pot haver-hi fins a 2046 parells de CoW. El percentatge de la 
mida de la pool ha de ser d’un 15% del total de la mida dels volums físics. 
 
En l’Apèndix T trobem més informació sobre els diferents tipus de rèplica. 
 

3.7.2 Entorn de rèplica: Command Control Interface (CCI) 
 
Tota operació de rèplica s’ha de fer des de l’entorn de CCI (no es pot fer des de 
Storage Navigator ni des de  la WebTool). 
 

 
 

Fig.3.9. Representació de l’entorn CCI de rèplica. 
 

 
Les passes que es van seguir per a establir aquest entorn de rèplica van ser: 

• Instal·lar CCI com a mínim en el servidor SON_GOKU. 
El gestor HORC (Hitachi Open Remote Copy) s’instal·la en el servidor 
SON_GOKU. Aquest, com hem vist anteriorment, és el servidor que te 
publicades les Command Devices i es comunica amb els sistemes de 
discs a través d’aquestes.  
Amb tot, per establir l’entorn de rèplica, es van definir dues instàncies en 
aquest servidor. La  primera fa referència a l’entorn d’origen de la rèplica; 
la segona fa referència a l’entorn de destí.  

• Crear les Command Devices i publicar-les perquè siguin visibles pel 
servidor SON_GOKU. 

• Editar el fitxer c:\windows\system32\drivers\etc\services per 
a definir els canals de comunicació de les instàncies. 
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En aquest fitxer es defineix els ports que faran servir les instàncies. 
• Crear els Data Pools per tal de fer servir Copy-on-write 

Per tal d’utilitzar Copy-on-write, cal definir uns Pools de dades on es 
guardarà la informació que canvia de les LUNs de les quals es fa snaps.  

• Crear la DM-LU 
La informació necessària que es necessita per utilitzar TrueCopy, 
ShadowImage i Copy-on-write s’emmagatzemen en les Differential 
Management LUNs  

• Crear les LUNs a replicar i publicar-les dins d’un Host-Group. 
• Crear els parells de Copy-on-write amb Storage Navigator. 
• Crear els fitxers horcmx i horcmx+1 a c:\windows. 

Els fitxers ‘horcm’ serveixen per definir els noms, grups, volums i la 
Command Device per tal de ser utilitzades des de les instàncies de CCI.  
Quan creem els fitxers horcm, hem de crear 2 fitxers lligats entre ells. El 
primer definirà les dades que utilitzarà la instància d’origen i el segon 
definirà la instància de destinació.  

• Finalment, s’inicien les instàncies i assignar les variables d’entorn 
corresponents per poder utilitzar les comandes de CCI. 

 
En l’Apèndix P trobem una descripció de com es va establir l’entorn de rèplica 
de la solució. Amb tot, tenim exemples de fitxers HORCM així com la descripció 
de les instàncies i les assignacions de les variables d’entorn per poder utilitzar 
les comandes de CCI. 
 

3.7.3 Fitxers de Log 
 
El programari de CCI i les comandes de replicació mantenen logs interns i 
traces que es poden utilitzar per a identificar els problemes ocasionats. Els logs 
del gestor HORCM es classifiquen en start-up logs (errades quan es posa en 
marxa el gestor) i logs d’execució que, a la seva vegada, es divideixen en logs 
d’error, traces i fitxers de core. En canvi, per conèixer els errors ocorreguts 
durant l’execució d’una comanda cal analitzar els command logs. 
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Fig.3.10. Diagrama de logs. 
 

 
A l’Apèndix Q troben la ubicació dels logs així com el tractament dels fitxers 
HORCM comentats anteriorment per donar els serveis de contingència. 
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CAPÍTOL 4: PLA DE PROVES 
 
La migració de dades s’efectua des dels sistemes d’emmagatzematge antics de 
l’Ajuntament al nou sistema d’emmagatzematge que s’acaba d’instal·lar.  
 
Per poder fer aquesta migració primer es va preparar un pla de proves. Els 
resultats de les proves així com les comandes que es van efectuar per dur a 
terme aquest pla de proves les adjuntem a l’Apèndix R d’aquest document. 
 
Aquestes proves mostren el funcionament del sistema d’emmagatzematge 
AMS1000 per assegurar que, al migrar les dades al nou sistema, aquest 
funcionarà correctament i ho hi haurà incidències amb les LUNs.  
 
Per aquest motiu, aquestes proves es fan seguides, just abans de la migració 
del Storage, per garantir que la configuració de tot l’entorn és correcte i que la 
posterior migració es farà amb garanties.  
 
Així doncs, des de la finalització de les proves fins la migració del Storage no 
pot haver canvis en les configuracions que puguin alterar els resultats de les 
mateixes, això podria provocar errors en el sistema i la possible pèrdua 
d’informació. 
 
Com s’ha comentat amb anterioritat, tenim dos entorns en el sistema 
d’emmagatzematge, per tant, es defineix un pla de proves per cada entorn per 
veure els resultats en cadascun d’ells. 
 

4.1. Pla de proves per l’entorn OpenVMS 
 
En el pla de proves de l’entorn OpenVMS es van definir quatre apartats per 
controlar perfectament les possibles errades i reaccions del sistema. 
 

• Proves d’interacció amb les cabines AMS1000. 
o Creació d’una nova unitat de 5GB. 

Es crea una nova LUN de 5GB, en un Raid Group de cada 
cabina, amb visibilitat des del servidor VEGETA2.  
Des d’aquest servidor es comprovarà el correcte accés de lectura 
i escriptura a la LUN. 

o Creació d’un parell de replicació TrueCopy. 
Es dóna d’alta disponibilitat a la LUN de 5GB creada en el 
sistema KAITO_CP i es replica síncronament amb una LUN de 
5GB creada en el sistema KAITO_CB.  
Durant aquest procés es mantenen oberts els fitxers que hi ha en 
aquesta LUN per comprovar que no afecta a la creació del parell. 

o Split temporal i resincronització. 
Es trenca temporalment (Split) el parell de replicació, per 
regenerar-lo posteriorment. Amb aquesta prova es simulen 
situacions en les que no traslladem informació al sistema 
secundari generada al volum primari. 
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Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar que no hi ha cap problema a l’efectuar aquestes 
comandes. 

o Split temporal i recuperació. 
Es trenca temporalment (split) el parell de replicació per tornar-lo 
a regenerar posteriorment. En aquest procés volem fer us del 
volum secundari que hem mantingut com còpia per tornar a la 
situació anterior al split temporal. 
Durant aquest procés no fa falta mantindre els fitxers oberts ja 
que s’haurà de muntar i desmuntar les unitats amb els canvis a 
cadascuna d’elles. 

o Crear un clon físic mitjançant ShadowImage. 
S’efectua Backup de la unitat de prova fent servir la utilitat 
ShadowImage. Aquesta funcionalitat ens crea una còpia física de 
tot el contingut de la unitat origen a una altre unitat destí, per tant, 
aquesta última unitat ha de ser exactament de la mateixa 
capacitat que la primera, encara que en un Raid Group diferent. 
Les dues LUNs hauran d’estar dins de la cabina KAITO_CB, dons 
es l’únic sistema llicenciat amb aquesta funcionalitat. Després 
d’efectuar aquest Backup, actualitzarem la unitat d’origen de la 
còpia i comprovarem les diferències entre les dues unitats. 
(l’origen de la còpia serà una unitat amb sincronització de 
TrueCopy). 
Durant aquest procés es mantindran arxius oberts a la unitat 
origen de la còpia per comprovar que no hi ha problemes a 
l’efectuar aquestes comandes. 

o Crear un clon virtual d’aquesta unitat de discs de baix 
rendiment a un sistema remot. Actualitzar dades i comprovar 
les diferències. 
S’efectua un Backup de la unitat de prova fent servir la utilitat 
Copy-on-write (CoW). Aquesta funcionalitat efectua una còpia 
virtual (SnapShoot) del contingut de la unitat, de manera que les 
modificacions que després s’efectuen en la LUN origen de la 
còpia es guarden en una matrius de canvis. Aquesta unitat estarà 
en un Raid Group diferent. 
El que no podem efectuar és que la copia es faci d’una cabina a 
una altre, dons les llicències d’aquesta funcionalitat només estan 
instal·lades en el sistema KAITO_CB. Després d’efectuar aquest 
Backup, actualitzarem la unitat d’origen de la còpia i 
comprovarem les diferències entre les dues unitats. (l’origen de la 
còpia serà una unitat amb sincronització de TrueCopy). 
Durant aquest procés es mantindran arxius oberts a la unitat 
origen de la còpia per comprovar que no hi ha problemes a 
l’efectuar aquestes comandes. 

o Ampliar la grandària d’una unitat amb 200GB més. 
En aquest procés comprovarem quin procediment s’ha de dur a 
terme per ampliar l’espai de la LUN de proves amb 200GB 
addicionals.  
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Amb tot, també comprovarem quines son les operacions de 
reconeixement que s’han de dur a terme en un servidor perquè 
reconegui aquest nou espai. 

 
• Simulació de desastres amb el Storage. 

o Caiguda de la controladora 0 del sistema KAITO_CP. 
Suposant que la controladora 0 del sistema KAITO_CP no 
funcioni correctament, l’accés a les dades no hauria de perdre’s 
(sense fixar-nos en el rendiment d’aquest accés). 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar que no hi ha cap problema d’accés a les dades al 
perdre l’accés per la controladora 0. 

o Caiguda de la controladora 1 del sistema KAITO_CP. 
Suposant que la controladora 1 del sistema KAITO_CP no 
funcioni correctament, l’accés a les dades no hauria de perdre’s 
(sense fixar-nos en el rendiment d’aquest accés). 
Si la controladora 1 de KAITO_CP deixa de funcionar la 
funcionalitat de TrueCopy deixarà de funcionar (funciona a través 
dels ports 1D). 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar que no hi ha cap problema d’accés a les dades al 
perdre l’accés per la controladora 1. Amb tot, comprovarem 
quines conseqüències te que la funcionalitat de TrueCopy deixi de 
funcionar d’aquesta manera. 

o Caiguda d’una font d’alimentació del sistema KAITO_CP. 
Suposant que falla el subministrament elèctric en una de les fues 
fonts d’alimentació dels sistemes de discs, l’accés a les unitats de 
disc no hauria de perdre’s.  
S’efectuen proves en les dues fonts d’alimentació. 

o Caiguda del corrent elèctric de tot el sistema de discs. 
Suposant que falla el subministrament elèctric de tota la cabina de 
discs, l’accés a les dades es perd. Cal comprovar com afecta la 
recuperació elèctrica de l’armari de discs davant dels servidors. 

o Caiguda d’un disc. Estudi del rendiment i reconstrucció dels 
volums afectats. 
Suposant que falla un discs, s’ha de comprovar que la 
disponibilitat del RAID funcioni correctament i que la recuperació 
s’efectua correctament quan reemplacem el disc que ha fallat. 

o Caiguda de dos discs en un RAID-6. Estudi del rendiment i 
reconstrucció dels volums afectats. 
Tots els Raid Groups de discs FC estan configurats en RAID-5. Si 
cauen dos discs d’aquests raids perdrem dades. 
Els Raid Groups de discs SATA estan configurats en RAID-6, així, 
si cauen dos discs no hauria d’afectar el servei. Suposant que 
fallin dos discs s’ha de comprovar que la disponibilitat del RAID 
funcioni correctament i que la recuperació s’efectua correctament 
quan reemplacem els discs que han fallat. 

o Avaria greu dels sistemes d’emmagatzematge. 
Suposant una avaria greu, i a diferència del tall de 
subministrament elèctric que s’ha provat amb anterioritat, cal 
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comprovar si es pot recuperar les dades i continuar donat servei 
gràcies a la còpia de dades de la cabina KAIT_CB. 

 
• Simulació de desastres amb els servidors. 

o Caiguda de les HBAs dels servidors que tenen doble HBA 
Aquesta simulació ens serveix per verificar que tota la 
configuració de zones i l’accés als sistemes es correcte de 
manera que la redundància de HBA en els servidors ens serveix 
per evitar la falta de servei per la fallida d’una d’aquestes. 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar que no hi ha cap problema d’accés a les dades quan 
falla una HBA. 

o Caiguda del switch “Pilaf” 
En cas de que falli completament el switch “Pilaf” l’entorn SAN es 
veu afectat, ja que ens quedem sense els paths d’accés del fabric 
“SAN-A”.  
Les conseqüències que ens podem trobar son: 
§ El TrueCopy no es veu afectat ja que funciona a través del 

fabric “SAN-B” (port 1D) 
§ VEGETA ha de poder seguir veien tot gràcies al 

funcionament del fabric “SAN-B”. 
§ SON_GOKU ha de poder seguir veient tot gràcies al 

funcionament del fabric “SAN-B” 
§ SON_GOTEN es quedarà sense accés a KAITO_CP degut 

a que només te una HBA i aquesta es connecta al fabric 
“SAN-A”. KAITO_CB si podrà accedir gràcies al switch 
“Cèl·lula”, que no ha fallat i es del fabric “SAN-A”. 

Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar com afecten aquestes proves. 

o Caiguda d’una font d’alimentació del switch “Boo” 
Suposant que falla una línia de corrent al switch “Boo” li afecta a 
una de les seves fonts d’alimentació, l’entorn de la SAN no 
s’hauria de veure afectat degut a la redundància de les fonts 
d’alimentació del switch.  
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar com afecten aquestes proves. 

o Caiguda dels enllaços entre els CPDs 
Suposició de falta de connexió entre el CP i el CB. La falta de 
servei de les unitats del CP no s’hauria de donar, el que si ha de 
passar es que el TrueCopy es paralitza, i tampoc son accessibles 
les unitats que estan al CB. Aprofitarem aquesta prova per veure 
com veu SON_GOTEN les unitats a les que físicament n pot 
accedir (hauria de poder accedir gracies als altres nodes – per 
Ethernet). 

 
• Final de proves. 

o Esborrat de les unitats de proves 
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4.2. Pla de proves per l’entorn Clúster Windows 
 
Igual que en el pla de proves per l’entorn OpenVMS, en el pla de proves de 
l’entorn Windows es van definir quatre apartats per controlar perfectament les 
possibles errades i reaccions del sistema. 
 

• Proves d’interacció amb les cabines AMS1000. 
o Creació d’una nova unitat de 5GB. 

Es crea una nova LUN de 5GB, en un Raid Group de cada 
cabina, amb visibilitat des dels servidors SON-GOHAN i BULMA.  
Des d’aquests servidors es comprovarà el correcte accés de 
lectura i escriptura a la LUN. 

o Creació d’un parell de replicació TrueCopy. 
Es dóna d’alta disponibilitat a la LUN de 5GB creada en el 
sistema KAITO_CP i es replica síncronament amb una LUN de 
5GB creada en el sistema KAITO_CB.  
Durant aquest procés es mantenen oberts els fitxers que hi ha en 
aquesta LUN per comprovar que no afecta a la creació del parell. 

o Split temporal i resincronització. 
Es trenca temporalment (Split) el parell de replicació, per 
regenerar-lo posteriorment. Amb aquesta prova es simulen 
situacions en les que no traslladem informació al sistema 
secundari generada al volum primari. 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar que no hi ha cap problema a l’efectuar aquestes 
comandes. 

o Split temporal i recuperació. 
Es trenca temporalment (split) el parell de replicació per tornar-lo 
a regenerar posteriorment. En aquest procés volem fer us del 
volum secundari que hem mantingut com còpia per tornar a la 
situació anterior al split temporal. 
Durant aquest procés no fa falta mantindre els fitxers oberts ja 
que s’haurà de muntar i desmuntar les unitats amb els canvis a 
cadascuna d’elles. 

o Crear un clon físic mitjançant ShadowImage. 
S’efectua Backup de la unitat de prova fent servir la utilitat 
ShadowImage. Aquesta funcionalitat ens crea una còpia física de 
tot el contingut de la unitat origen a una altre unitat destí, per tant, 
aquesta última unitat ha de ser exactament de la mateixa 
capacitat que la primera, encara que en un Raid Group diferent. 
Les dues LUNs hauran d’estar dins de la cabina KAITO_CB, dons 
es l’únic sistema llicenciat amb aquesta funcionalitat. Després 
d’efectuar aquest Backup, actualitzarem la unitat d’origen de la 
còpia i comprovarem les diferències entre les dues unitats. 
(l’origen de la còpia serà una unitat amb sincronització de 
TrueCopy). 
Durant aquest procés es mantindran arxius oberts a la unitat 
origen de la còpia per comprovar que no hi ha problemes a 
l’efectuar aquestes comandes. 
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o Crear un clon virtual d’aquesta unitat de discs de baix 
rendiment a un sistema remot. Actualitzar dades i comprovar 
les diferències. 
S’efectua un Backup de la unitat de prova fent servir la utilitat 
Copy-on-write (CoW). Aquesta funcionalitat efectua una còpia 
virtual (SnapShoot) del contingut de la unitat, de manera que les 
modificacions que després s’efectuen en la LUN origen de la 
còpia es guarden en una matrius de canvis. Aquesta unitat estarà 
en un Raid Group diferent. 
El que no podem efectuar és que la copia es faci d’una cabina a 
una altre, dons les llicències d’aquesta funcionalitat només estan 
instal·lades en el sistema KAITO_CB. Després d’efectuar aquest 
Backup, actualitzarem la unitat d’origen de la còpia i 
comprovarem les diferències entre les dues unitats. (l’origen de la 
còpia serà una unitat amb sincronització de TrueCopy). 
Durant aquest procés es mantindran arxius oberts a la unitat 
origen de la còpia per comprovar que no hi ha problemes a 
l’efectuar aquestes comandes. 

o Ampliar la grandària d’una unitat amb 200GB més. 
En aquest procés comprovarem quin procediment s’ha de dur a 
terme per ampliar l’espai de la LUN de proves amb 200GB 
addicionals.  
Amb tot, també comprovarem quines son les operacions de 
reconeixement que s’han de dur a terme en un servidor perquè 
reconegui aquest nou espai. 

 
• Simulació de desastres amb el Storage. 

o Caiguda de la controladora 0 del sistema KAITO_CP. 
Suposant que la controladora 0 del sistema KAITO_CP no 
funcioni correctament, l’accés a les dades no hauria de perdre’s 
(sense fixar-nos en el rendiment d’aquest accés). 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar que no hi ha cap problema d’accés a les dades al 
perdre l’accés per la controladora 0. 

o Caiguda de la controladora 1 del sistema KAITO_CP. 
Suposant que la controladora 1 del sistema KAITO_CP no 
funcioni correctament, l’accés a les dades no hauria de perdre’s 
(sense fixar-nos en el rendiment d’aquest accés). 
Si la controladora 1 de KAITO_CP deixa de funcionar la 
funcionalitat de TrueCopy deixarà de funcionar (funciona a través 
dels ports 1D). 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar que no hi ha cap problema d’accés a les dades al 
perdre l’accés per la controladora 1. Amb tot, comprovarem 
quines conseqüències te que la funcionalitat de TrueCopy deixi de 
funcionar d’aquesta manera. 

o Caiguda d’una font d’alimentació del sistema KAITO_CP. 
Suposant que falla el subministrament elèctric en una de les fues 
fonts d’alimentació dels sistemes de discs, l’accés a les unitats de 
disc no hauria de perdre’s.  
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S’efectuen proves en les dues fonts d’alimentació. 
o Caiguda del corrent elèctric de tot el sistema de discs. 

Suposant que falla el subministrament elèctric de tota la cabina de 
discs, l’accés a les dades es perd. Cal comprovar com afecta la 
recuperació elèctrica de l’armari de discs davant dels servidors. 

o Caiguda d’un disc. Estudi del rendiment i reconstrucció dels 
volums afectats. 
Suposant que falla un discs, s’ha de comprovar que la 
disponibilitat del RAID funcioni correctament i que la recuperació 
s’efectua correctament quan reemplacem el disc que ha fallat. 

o Caiguda de dos discs en un RAID-6. Estudi del rendiment i 
reconstrucció dels volums afectats. 
Tots els Raid Groups de discs FC estan configurats en RAID-5. Si 
cauen dos discs d’aquests raids perdrem dades. 
Els Raid Groups de discs SATA estan configurats en RAID-6, així, 
si cauen dos discs no hauria d’afectar el servei. Suposant que 
fallin dos discs s’ha de comprovar que la disponibilitat del RAID 
funcioni correctament i que la recuperació s’efectua correctament 
quan reemplacem els discs que han fallat. 

o Avaria greu dels sistemes d’emmagatzematge. 
Suposant una avaria greu, i a diferència del tall de 
subministrament elèctric que s’ha provat amb anterioritat, cal 
comprovar si es pot recuperar les dades i continuar donat servei 
gràcies a la còpia de dades de la cabina KAIT_CB. 

 
• Simulació de desastres amb els servidors. 

o Caiguda d’una font d’alimentació del switch “Pilaf” 
Suposant que falli una línia de corrent del switch “Pilaf” i afecti a 
una de les seves fonts d’alimentació, l’entorn de la SAN no 
s’hauria de veure afectat degut a la redundància de fonts 
d’alimentació del switch.  
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar com afecten aquestes proves. 

o Caiguda del switch “Pilaf” 
En cas de que falli completament el switch “Pilaf” l’entorn SAN es 
veu afectat, ja que ens quedem sense els paths d’accés del fabric 
“SAN-A”.  
Les conseqüències que ens podem trobar son: 
§  El TrueCopy no es veu afectat ja que funciona a través del 

fabric “SAN-B” (port 1D) 
§  SON_GOKU ha de poder seguir veient tot gràcies al 

funcionament del fabric “SAN-B” 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar com afecten aquestes proves. 

o Caiguda d’una font d’alimentació del switch “Boo” 
Suposant que falla una línia de corrent al switch “Boo” li afecta a 
una de les seves fonts d’alimentació, l’entorn de la SAN no 
s’hauria de veure afectat degut a la redundància de les fonts 
d’alimentació del switch.  
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Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar com afecten aquestes proves. 

o Caiguda del switch “Boo” 
En cas de que falli completament el switch “Boo” l’entorn SAN es 
veu afectat, ja que ens quedem sense els paths d’accés del fabric 
“SAN-B”.  
Les conseqüències que ens podem trobar son: 
§ El TrueCopy no es veu afectat ja que funciona a través del 

fabric “SAN-B” (port 1D) 
§  SON_GOKU ha de poder seguir veient tot gràcies al 

funcionament del fabric “SAN-A” 
Durant aquest procés es mantenen els fitxers oberts per 
comprovar com afecten aquestes proves. 

o Caiguda dels enllaços entre els CPDs 
Suposició de falta de connexió entre el CP i el CB. La falta de 
servei de les unitats del CP no s’hauria de donar, el que si ha de 
passar es que el TrueCopy es paralitza, i tampoc son accessibles 
les unitats que estan al CB.  

 
• Final de proves. 

o Esborrat de les unitats de proves. 
 

4.3. Migració de les dades 
 
A l’hora de fer la migració de dades es va seguir diferents procediments 
depenent de l’entorn en que es treballava.  
 

4.3.1 Entorn Windows 
 
Per la migració de dades del clúster d’Exchange es va seguir el següent 
procediment.  
 
Hem de tenir en compte que els servidors del clúster no variaven, per tant, 
manteníem el mateix maquinari. 

• Primerament es va fer una còpia de seguretat de les dades del clúster 
amb Veritas Backup Exec (software de backup de l’Ajuntament). 

• Quan la còpia va finalitzar, es va fer un fail-over del node 1 de Windows. 
• Una vegada va estar parat el node 1 del clúster es va efectuar una còpia 

Ghost d’aquest node aturat i es va trencar el RAID-1 del disc de sistema. 
• Un cop finalitzada la còpia del node 1 del clúster es va tornar a la 

situació inicial. 
• Seguidament es va fer fail-over del node 2 de Windows. 
• Una vegada va estar parat el node 2 del clúster es va efectuar una còpia 

Ghost d’aquest node aturat i es va trencar el RAID1 del disc de sistema. 
• Un cop finalitzada la còpia del node 2 del clúster es va tornar a la 

situació inicial. 
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En aquest punt totes les dades del clúster estan copiades. D’aquesta manera, 
si hi ha qualsevol problema es pot reconstruir el clúster i tornar a començar.  
 
Per finalitzar la migració es copien les dades entre les cabines. Per fer la 
migració es van seguir els següents passos: 

• Es va connectar el clúster a la SAN antiga i a la SAN nova. Per fer 
aquest procediment, vam connectar una HBA (cada servidor en te 2) a 
cada sistema d’emmagatzematge. Abans de connectar la HBA a la SAN 
nova varem haver de comprovar que aquesta estigues certificada per 
HDS. Un cop teníem els servidors connectades a cada SAN vam 
arrencar el clúster. 

• Es van publicar les LUNs noves i es van presentar als servidors. 
• Un cop els servidors veien la LUN origen i la LUN destí es van copiar les 

dades de la LUN origen a la LUN destí amb l’eina Robocopy. 
• Una vegada finalitzada la còpia de les dades, es van desconnectar les 

HBAs dels servidors de la SAN antiga i es va reconfigurar l’Exchange 
amb les noves LUNs. 

 

4.3.2 Entorn OpenVMS 
 
En un entorn OpenVMS hem de tenir en compte que un clúster esta format per 
tots els servidors d’aquest entorn i que tots els servidors veuen les LUNs 
publicades als altres servidors. 
 
Es va començar aquesta migració amb el servidor boot node (node principal) 
de l’entorn que era el servidor VEGETA. S’ha de tenir en compte que aquest 
servidor el canviàvem per un nou així que VEGETA serà el servidor antic i 
VEGETA_2 serà el nou servidor boot node.  
 
Per fer aquesta migració es van seguir els següents passos: 

• Es va configurar un nou node OpenVMS (VEGETA_2). Aquest node 
forma part d’aquest clúster OpenVMS i esta connectat a la nova SAN. 

• Com hem comentat, en el clúster de OpenVMS tots els servidors veuen 
totes les LUNs publicades al clúster i amb el servidor VEGETA_2 veien 
les LUNs de la nova SAN i amb el servidor VEGETA veiem les LUNs de 
l’antiga SAN, per tant, per xarxa vam copiar el contingut de les LUNs del 
servidor VEGETA a les LUNs del servidor VEGETA_2. 

• Per finalitzar, en horari no laboral, es va configurar el servidor 
VEGETA_2 com el nou boot node de l’entorn OpenVMS. 

 
Per finalitzar la migració de dades de l’entorn OpenVMS es copien, a través del 
servidor VEGETA_2, totes les dades de l’antiga SAN a la nova SAN mitjançant 
la xarxa Ethernet. Quan els servidors finalitzen la còpia de les dades aquests 
es desconnecten de l’antiga SAN i es connecten a la nova SAN. 
 
Quan finalitza la migració de dades canviem el nom del servidor VEGETA_2 a 
VEGETA. 
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4.4. Validació i posta en marxa de la solució 
 
Un cop s’ha comprovat que tot funciona correctament i que les dades han estat 
migrades correctament es dona per finalitzada la instal·lació dels sistemes 
d’emmagatzematge. 
 
El primer dia de la utilització d’aquests nous sistemes l’Ajuntament va comptar 
amb el personal de Omega perquè no hi hagués cap problema inesperat. 
 
Al acabar la jornada es va donar per finalitzada la posta en marxa i es va donar 
per acabat el projecte. 
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CAPÍTOL 5. CONCLUSIONS 
 
En aquest projecte podem veure totes les fases de venta i implementació d’una 
solució d’aquestes característiques.  
 
Primerament, abans de començar un projecte d’aquestes dimensions, s’ha de 
parlar amb el client per tenir en compte que necessita exactament i que vol 
aconseguir amb la implementació d’un projecte d’aquestes dimensions. En 
aquest cas, l’Ajuntament necessitava una solució que contemples la renovació 
dels equips obsolets i la implantació de la mateixa aportant seguretat les dades 
davant de desastres. Amb tot, un dels requisits que es va demanar va ser que, 
en cas de que fos viable, s’utilitzés el material actual per la nova implantació. 
 
Com hem vist durant aquest projecte, la solució que Omega va proposar es 
basava en adquirir dos equips d’emmagatzematge replicats síncronament entre 
ells. D’aquesta manera, en cas de tenir un desastre en el centre principal, les 
dades estaven guardades en el centre secundari i no hi havia pèrdua en les 
mateixes. 
 
Per complir el segon requisit, la solució es basava en els esquemes presentats 
per l’Ajuntament en la Figura 1.1. En aquests es va veure que els sistemes 
inicials ja disposaven d’una infraestructura de fibra i els servidors corporatius ja 
tenien HBAs, per tant, en la solució inicial d’Omega Peripherals es va decidir 
que els servidors les reutilitzessin. El problema va ser que l’Ajuntament no 
donava dades de les HBAs ni de les velocitats d’enllaç entre els servidors i els 
sistemes. La falta de dades en les descripcions que es donaven va ocasionar 
posteriors problemes, les HBAs que es volien reutilitzar no suportaven 
velocitats superiors a 2Gbps (hem de recordar que la nova infraestructura 
aportava una velocitat d’enllaç de 4Gbps) i es van haver de canviar. 
 
Amb tot, quan es va acabar la implantació de la solució l’Ajuntament es va 
trobar amb millores addicionals a les que s’havia plantejat. Per una banda, es 
va aconseguir centralitzar tots els sistemes d’emmagatzematge que tenien en 
un de sol, aconseguint disminuir l’administració dels mateixos. Per una altre 
banda, si les dades estaven replicades i l’Ajuntament replicava també els 
servidors, en cas de desastre, es podria seguir treballant en pocs minuts 
utilitzant el centre secundari com a centre principal.  
 
Amb tot, l’Ajuntament va millorar les politiques de Backup gràcies a eines 
internes que proporcionen els sistemes d’emmagatzematge com els snaps i els 
clones. Integrant aquestes eines amb el Software de Backup Legato Networker 
i les noves llibreries SpectraLogic que va adquirir, l’Ajuntament va modificar les 
polítiques de seguretat de dades introduint backup a disc i backups a cintes 
incrementals. Amb aquestes solucions, l’Ajuntament va decidir guardar durant 3 
mesos els backups en dics. D’aquesta manera, en cas de perdre informació la 
podia recuperar quasi immediatament. Hem te tenir en compte que recuperar 
de disc es molt més ràpid que recuperar des de cinta. Amb tot, amb les noves 
llibreries de cintes, l’Ajuntament ha establert una política de backup a cinta que 
es basa en backups incrementals diaris, 1 full-backup setmanal, mensual i 
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anual. D’aquesta manera, els backups mensuals i anuals s’externalitzen a un 
tercer centre. En cas de desastre en el Centre Primari o Centre de Backup, 
l’Ajuntament té les seves dades en un tercer centre del que podrà recuperar-
les. 
 
La centralització de l’emmagatzematge va ajudar a millorar la despesa 
energètica de l’Ajuntament. D’un costat, els servidors estalvien energia ja que 
les dades no estan en ells i no han de refrigerar els discs d’aquests. D’altre 
banda, les dades estan centralitzades en sistemes dissenyats per posar discs i 
aquest disseny s’efectua per donar una màxima eficiència de ventilació en els 
discs. Amb tot, els sistemes d’Hitachi Data Systems ens aporten funcionalitats 
addicionals com apagar els discs inutilitzats, aquests no s’utilitzen i només 
s’encenen en cas de que es necessiti consultar la informació que hi ha en 
aquests, millorant el consum energètic que tenien anteriorment. Hem de tenir 
en compte, que els sistemes d’emmagatzematge inicials de l’Ajuntament 
consumien una mitja de 1.800kW/h, en el sistema MA8000, i un consum de 
549kW/h, en el sistema MSA1000, per tant, amb els sistemes inicials 
l’Ajuntament consumia 2.349kW/h. Actualment, amb la nova infraestructura, 
l’Ajuntament consumeix 1,104kw/h. 
 
Amb tot, actualment han sortit nous servidors i noves tecnologies, com les 
tecnologies de virtualització, que permeten centralitzar servidors en un xassís 
(servidors de tipus làmina) o en un sol servidor (virtualització de servidors) que 
ens permeten reduir considerablement el consum energètic dels servidors.   
 
Per finalitzar, comentarem que per temes de seguretat s’ha omès el nom de 
l’Ajuntament pel que es va presentar aquest projecte. Amb tot, comentar que 
totes les dades d’aquest projecte han estat el mes fidels possibles a les del 
projecte original, encara que s’han variat els noms dels sistemes i dels 
servidors. D’igual manera s’han modificat les figures del document per canviar 
els noms i treure les adreces IPs de les mateixes. D’aquesta manera, hem 
pogut presentar les captures efectuades durant el projecte sense canviar dades 
importants de les mateixes. 
 
Personalment, aquest projecte m’ha servit per veure com s’implementen les 
solucions que, des de la vessant comercial, configuro i defenso davant dels 
clients. Amb tot, he aconseguit veure que sense totes les dades inicials, els 
resultats poden no ser els esperats i poden variar totes les configuracions 
inicials. Amb tot, si no es defineix molt be la part tècnica i es defensa 
coherentment la solució, he pogut comprovar que durant la instal·lació tècnica 
poden sorgir problemes de comprensió i el client por arribar a esperar que les 
noves tecnologies implantades li aportin prestacions que realment el sistema no 
pot donar. 
 
D’igual manera, amb aquest projecte he comprovat que les configuracions que 
s’efectuen teòricament amb les dades que facilita el client, normalment no son 
els que s’acaben efectuant i instal·lant ja que en la reunió inicial els tècnics 
profunditzen molt mes amb el client i modifiquen totes les configuracions per 
efectuar-ne una més acord amb les necessitats de redundància i disponibilitat 
que precisa el client. 
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CAPÍTOL 7. GLOSSARI 
 
ATA: Tecnologia de transmissió de dades de baix rendiment. 
 
BBDD: Base de Dades. 
 
Cache: memòria volàtil. 
 
CB: Centre de Backup. 
 
CLI – Command Line Interface: línia de comandes. 
 
Clone: duplicació d’un volum de dades. 
 
Command Control Interface (CCI): Software d’Hitachi per permet treballar 
amb TrueCopy i InSystem Replication. 
 
Command Device: LUN que ens permet efectuar la comunicació entre el 
sistema d’emmagatzematge i els servidors. 
 
Compaq: Fabricant informàtic que va ser absorbit per HP. 
 
COPY: estat en que la rèplica s’està realitzant. 
 
CP: Centre Primari 
 
CPD: Centre Processament de Dades. 
 
Data pools: Pools de dades on es guardarà la informació que canvia de les 
LUNs de les quals es fa snaps. 
 
DAS – Direct Attach Storage: Sistema d’emmagatzematge basat en la 
connexió directa. 
 
DIMM: Mòdul de memòria RAM d’un servidor. 
 
DM-LU – Differential Management LUN: LUN on s’emmagatzema la 
informació necessària per utilitzar TrueCopy, ShadowImage i Copy-on-Write. 
 
DMZ: Zona de la xarxa Ethernet que esta fora de la xarxa privada i directament 
connectada a Internet. 
 
Fabric: Entitat que connecta els n_ports que estan connectats a ell i és capaç 
d’enrutar les trames utilitzant només la informació del camp “direcció destí” de 
la capçalera FC 
 
FC – Fibre Channel: Tecnologia de Transmissió, d’alt rendiment, 
d’emmagatzematge. 
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F_PORT: És l’enllaç facilitador de control per el que un N_PORT accedeix al 
Fabric FC. 
 
HBA – Host Bus Adapter: Adaptador que es connecta als servidors perquè 
aquests tinguin sortida Fibre Channel. 
 
HDS: Hitachi Data Systems 
 
HORCM: Fitxer que defineix els noms, grups, volums i les command device per 
poder utilitzar les instancies CCI. 
 
Host Group: Agrupació d’HBAs de diferents servidors. 
 
iSCSI: Internet SCSI 
 
LUN – Logical Unit: Cada sistema d’emmagatzematge te una capacitat neta. 
Aquesta, però, s’ha de repartir entre els servidors de la infraestructura. Aquesta 
capacitat es divideix en unitats lògiques de certa grandària que s’assignen als 
servidors. Cada servidor pot veure, únicament, la LUN que se li assigna. 
 
LUSE: Concatenació de LUNs que ens permet presentar capacitats 
d’emmagatzematge superiors a les definides en les LUNs. 
 
Mapping: associació d’una LUN amb un host group 
 
NAS – Network Attach Storage: Sistema d’emmagatzematge que es basa en 
transmissió de fitxers. 
 
N_PORT: Port o entitat que representa la funcionalitat del dispositiu FC. Pot 
actuar com emissor, receptor o ambdós. 
 
Owner path: Camí primari d’accés al sistema d’emmagatzematge 
 
PAIR: és l’estat de parell de rèplica correcte, és a dir, el volum està replicat. 
 
PDU – Unitats de Dades de Protocol: S’utilitza per intercanviar informació de 
dades o control entre unitats parelles dins d’una capa del model OSI. 
 
PSUE: estat d’error. 
 
PSUS: estat en que el volum primari te suspesa la còpia (quan es fa un split) 
 
P-VOL: volum primari d’un parell de rèplica (origen de la rèplica). 
 
RAID - Redundant Array of Inexpensive Disks: conjunt redundant de discs 
independents.  
 
Raid Group (RG): Grup de Raids. 
 
Robocopy: Eina de Windows que ens permet fer copies robustes d’arxius. 
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SAI: Sistema de Alimentación Ininterrompuda. 
 
SAN – Storage Area Network: Sistema d’emmagatzematge que es basa en 
transmissió de blocs. 
 
SATA: Serial ATA. 
 
SCSI: Sistema de Transmissió de dades. 
 
SMPL (símplex): notació que ens indica que no hi ha parell de rèplica en un 
volum. 
 
SnapShoot: Copia instantània d’un volum de dades. 
 
SNMP – Protocol Simple d’Administració de Xarxa: és un protocol de la 
capa d’aplicació que facilita l’intercanvi d’informació administrativa entre els 
dispositius de xarxa. 
 
Split – Trencament temporal del parell de replicació. 
 
SSUS: estat en que el volum secundari te suspesa la còpia (quan es fa un split) 
 
S-VOL: volum secundari d’un parell de rèplica (destí de la rèplica). 
 
URLs – Uniform Resource Locator: Seqüència de format estàndard que 
s’utilitza per anomenar els recursos, com documents o imatges, per la seva 
localització. 
 
VLAN – Virtual LAN: agrupació lògica de nodes ethernet per separar dominis 
Broadcast o de colisió. 
 
VSAN – Virtual SAN: agrupació lògica de nodes Fibre Channel per separar 
dominis de colisió. 
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APÈNDIX A: PLANIFICACIONS DEL PROJECTE 
 
Com hem comentat al CAPÍTOL 3: IMPLANTACIÓ d’aquest projecte, en la 
resposta presentada per donar solució als requeriments del concurs, es va 
incloure una planificació de feines. Aquestes feines son les que, en un principi, 
es van descriure i presentar com a vàlides.  
 
Dites feines van sorgir de l’experiència que Omega Peripherals te en executar 
projectes similars en clients amb una estructura semblant a la de l’Ajuntament. 
 
El dia de la reunió d’inici, on es van ajuntar totes les parts, es va revisar aquest 
pla de feines i es va decidir canviar, algunes feines, segons les necessitats 
específiques del client.  
 
Amb tot, durant el projecte van sorgir alguns problemes que en un principi no 
s’havien contemplat, que ens va canviar, sense voler-ho, la planificació inicial. 
Per aquest motiu, a continuació s’adjunta la planificació inicial del concurs que 
es va adjuntar en els plecs que donaven resposta al concurs i seguidament 
s’adjunta la planificació final que va sorgir de les converses i les necessitats de 
l’Ajuntament. 
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APÈNDIX B: FASE D’INICI. 
 
Com hem comentat al punt 3.1 Fase d’inici del CAPÍTOL 3: IMPLANTACIÓ, 
durant la reunió d’inici va sorgir la necessitat de fer una visita a les instal·lacions 
del client per analitzar els accessos, l’estat dels centres i dur a terme una 
revisió per veure en quin estat es torbaven els equipaments inicials dels CPDs.  
 
Amb tot, abans de fer la instal·lació es va presentar a l’Ajuntament un seguit de 
requeriments necessaris per fer la instal·lació i, en cas de no tenir-los, 
l’Ajuntament els havia de resoldre. 
 
 

B.1 Requeriments elèctrics. 

S’ha de tenir en compte que el consum mitja d’un sistema Hitachi AMS1000 és 
de 1,104kw/h. HDS recomana que en els centres es tinguin 2 magneto tèrmics 
dedicats, de 20A cadascun, per cada sistema de discs.  
 
Durant la visita s’observa que els magneto tèrmics que l’Ajuntament te 
instal·lats inicialment són de 16A. Per tant, cal esbrinar amb l’Ajuntament si es 
poden canviar i quina afectació al servei tindrà aquest canvi.  
 
La resta d’equipament es pot connectar en una de les línies dels centres 
limitades pels magneto tèrmics de 16A. 
 
 

B.2 Requeriments d’espai. 

Es subministra un Rack de 42U.  
• Els sistemes d’emmagatzematge ocupen 4U per les controladores i 3U 

per cada safata, per tant, els sistemes sencers ocupen 13U.  
• Les llibreries de cada centre ocupen: 

o Centre Primari: la llibreria Spectra T-120 ocupa 14U  
o Centre de Backup: la llibreria Spectra T-50 ocupa 4U.  

• Cada commutador Brocade 5000 ocupa 1U.  
• Finalment, el servidor d’HP DL365G5 ocupa 1U. 

 
Per tant, sense comptar l’espai que podrien ocupar les PDUs, l’ocupació 
prevista és la següent: 

• CPD Primari:  
En el CPD Primari esta previst un Rack de 42U amb una ocupació total 
de 30U.  
Aquesta ocupació sorgeix del càlcul:  
13U(AMS1000) + 14U (Spectra T-120) + 2U (2xBrocade 5000) + 1U 
(DL360) 
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• CPD Secundari:  
En el CPD Secundari esta previst un Rack de 42U amb una ocupació 
total de 19U.  
Aquesta ocupació sorgeix del càlcul:  
13U(AMS1000) + 4U (Spectra T-50) + 2U (2xBrocade 5000). 

 
 

B.3 Requeriments de pes. 

La cabina AMS1000 pesa 238Kg, la llibreria Spectra T-120 pesa 119Kg, la 
llibreria Spectra T-50 pesa 18,10Kg, cada commutador Brocade pesa 4,9Kg i el 
servidor HP DL380 G5 pesa 16,78Kg. 
 
 

B.4 Nombre de IPs que cal assignar. 

Per poder fer la connectivitat del maquinari hem de tenir en compte quantes IPs 
s’han de reservar en els switchs de l’Ajuntament. Cada cabina AMS1000 
utilitzarà 4 IPs (2 IP per cada controladora). Per la resta de material, llibreria, 
servidor HP i els switchs reservarem 1IP. 
 
 

B.5 Taula de Requeriments. 

 
Adjuntem una taula on es reflecteixen tots els requeriments que es necessiten 
abans de fer la instal·lació: 
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Taula B.1. Requeriments del projecte 
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APÈNDIX C. INVENTARI DE LA SAN 

C.1 Inventari dels elements SAN 

C.1.1 Cabines de disc 
 
 
Taula C.1. Inventari de les cabines de disc 
 

Id Nom CPD Cache Ports 
Front-end Ports Back-end Controladores Safates de 

disc Discs 

1 KAITO_CP CP 8GB 8x4Gbps 8x2Gbps FC-AL 2 

2xRKAJ 
(FC) 
1xRKAJAT 
(SATA) 

30xFC 146GB 
15Krpm 
7xSATA 500GB 
7.2Krpm 

2 KAITO_CB CB 8GB 8x4Gbps 8x2Gbps FC-AL 2 

2xRKAJ 
(FC) 
1xRKAJAT 
(SATA) 

30xFC 146GB 
15Krpm 
13xSATA 500GB 
7.2Krpm  

 
 
C.1.2 Servidors 
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Taula C.2. Inventari dels servidors 
 

Id Nom CPD Processador
s RAM Discs 

interns Tipus HBA 
Quantitat 
d’HBAs 
i velocitat 

Sistema Clúster Rol 

5 SON_GOKU CP 2x QuadCore 
5345 4GB 

2xSAS 
72GB 
10Krpm 

AE311A 
FC1142SR PCI-
E 

1x4Gbps Windows 2003 
Server R2 NO 

Servidor de 
gestió 
Servidor de 
Backup 

10 VEGETA CP 3xEV68 16GB 2x36GB, 
4x72GB DSA5132R-AA 2x2Gbps OpenVMS 7.3-2 SÍ (VMS) 

Servidor 
d’Oracle 
(Aplicació 
Corporativa) 
 

11a BULMA CP 2xP-III 1Ghz 1GB 2x9GB, 
1x36GB 176479-B21 2x1Gbps Windows 2000 

Server SÍ (Win) 
Servidor de 
correu 
electrònic 

11b SON_GOHAN CP 2xP-III 1Ghz 1GB 2x9GB, 
1x36GB 176479-B21 2x1Gbps Windows 2000 

Server SÍ (Win) Servidor de 
fitxers 

12 SON_GOTEN CB 2xEV68 8GB 2x36GB, 
4x72GB DSA5134R-AA 1x2Gbps OpenVMS 7.3-2 SÍ (VMS) Oracle 

Disseny. 
 
 
C.1.3 Commutadors 
 
Taula C.3. Inventari dels commutadors 
 

Id CPD # ports i 
velocitat # GBICs 

6 CP 32x4Gbps 16 (2 monomode, 14 multimode) 
7 CP 32x4Gbps 16 (2 monomode, 14 multimode) 
8 CB 32x4Gbps 16 (2 monomode, 14 multimode) 
9 CB 32x4Gbps 16 (2 monomode, 14 multimode) 
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C.1.4 Cablejat 
 
 
Taula C.4. Inventari del cablejat 
 

Quantitat Referència o descripció del cable Longitud Tipus 
15 FC cables 15 metres LC-LC 
54 FC cables 5 metres LC-LC 

 
 
C.1.5 Llibreries de cintes 
 
 
Taula C.5. Inventari de les llibreries de cintes 
 

Id Nom CPD N-Ports #Drives i 
tipus #slots 

3 YAMSHA CP 2x4Gbps 2xLTO-4 50 
4 COR_PETIT CB 2x4Gbps 2xLTO-4 50 

 
 
C.1.6 Llicències de programari 
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Taula C.6. Inventari de les llicències de programari 
 

Node/s 
on s’instal·larà Fabricant Programari Descripció 

1, 2 HDS Resource Manager Utility Package Programari de gestió de les cabines AMS1000.  
1,2 HDS TrueCopy Synchronous Programari de replicació remota síncrona. 

1,2 HDS Performance Monitor Programari de monitorització del rendiment amb 
estadístiques d’evolució.  

2 HDS In-System Replication Bundle Es composa del programari ShadowImage (per a generar 
clons) i Copy-on-Write (per a generar snapshoots).  

11a, 11b HDS Hitachi Dynamic Link Manager 
Programari de gestió de l’alta disponibilitat i/o balanceig 
de càrrega entre les diferents HBAs d’un servidor (en 
aquest cas, al clúster de Windows) 

5 HDS / 
Commvault 

Hitachi Data Protection Suite. Data Archiver per 
a Exchange ILM per a Exchange 

5 HDS / 
Commvault Hitachi Data Protection Suite. Data Migrator ILM per a sistemes de fitxers de Windows 

5 HDS / 
Commvault 

Hitachi Data Protection Suite. Data 
Classification Enabler ILM per a classificació de dades no estructurades. 

5 EMC / 
Legato Networker Server Network Edition Windows Programari de Backup 

11a, 11b EMC / 
Legato 

Networker Network Ed. Dedicated Storage Node 
Windows 

Llicències de servidor per tal de fer Backup per la SAN de 
manera dedicada 

11a, 11b EMC / 
Legato Networker Clúster Client Connection Windows Llicències de Backup pel clúster de Windows 

5, 11a EMC / 
Legato Networker Autochanger Software 1-64 slots Llicència per a poder accedir i manegar les llibreries de 

cintes 

5, 11a EMC / 
Legato Networker Mod for Ms Excg Server client Tier 4 Mòdul del programari de Backup per poder gestionar 

l’Exchange 

5 EMC / 
Legato Networker Diskbackup Opt Tier 2.1TB to <6TB Llicència de Backup de fins a un màxim de 6TB 

10, 12 EMC / 
Legato Networker OpenVMS Client Llicència de client del programari de Backup a instal·lar 

als servidors Alpha 
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APÈNDIX D. TOPOLOGIA DE LA SAN 
 
Per la topologia SAN es proposa el següent esquema de connexions físiques: 
 

M
icrosoft C

luster

 
 

Fig.D.1. Esquema de connexions físiques 
 

Els ports FC de les controladores de les cabines AMS1000 es connecten als 
ports 0-4 dels commutadors. Els servidors es connecten a partir del port 5. Als 
ports 9 es connecten les llibreries de cinta. La interconnexió dels commutadors 
dels dos CPS es fa via ports 14 i 15. 
 
Amb aquestes connexions definim els següents alies: 
 
Taula D.1. Alies. 
 
Alias   Contingut (Notació: IdCommutador.port) 
KAITO_CP1 CP1.0, CP1.8, CP2.0, CP2.8 
KAITO_CP2 CP1.4, CP1.12, CP2.4, CP2.12 
VEGETA CP1.2, CP2.2 
BULMA CP1.5 
SON_GOHAN CP1.6 
SON_GOKU CP1.13, CP2.13 
YAMSHA CP1.9, CP2.9 
KAITO_CB1 CB1.0, CB1.8, CB2.0, CB2.8 
KAITO_CB2 CB1.12, CB1.4, CB2.4, CB2.12 
SON_GOTEN CB1.2 
COR_PETIT CB1.9, CB2.9 
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Per finalitzar, es proposa la creació de dues zones amb el següent contingut: 
 
 
Taula D.2. Contingut de les zones. 
 
Zona   Contingut (Alias) 

ZONA_VMS KAITO_CP1, KAITO_CB1, VEGETA, SON_GOKU, 
YAMSHA, SON_GOTEN, COR_PETIT 

ZONA_WINDOWS KAITO_CP2, KAITO_CB2, BULMA, SON_GOHAN, 
SON_GOKU, YAMSHA, COR_PETIT 

 
 
La raó d’aquesta zonificació és separar les zones per sistema operatiu. Es 
dediquen la meitat de ports de les controladors de les cabines de disc a una 
zona i l’altra meitat a l’altra zona. Els nodes comuns de les dues zones són: el 
servidor de gestió i les dues llibreries de cintes. 
 
Amb tot, a continuació adjuntem un el disseny de la topologia SAN que s’ha 
efectuat. 
 
 

Fig. D.2. Topologia SAN 
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. HPDS Data Archiver per a 
Exchange
. HPDS Data Classification 
Enabler
. Networker Dedicated Storage
. Networker Module 
Exchange
. Networker Cluster
. HDLM

4x4Gbps

4x4Gbps

Node2 Cluster ML530

W2000 Server Cluster
. HPDS Data Migration per 
a Filesystem
. HPDS Data Classification 
Enabler
. Networker Dedicated 
Storage
. Networker Cluster
. HDLM

1Gbps



14                                                                                                        Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

APÈNDIX E. PROPOSTA DE REPARTICIÓ DELS RAID GROUPS I ELS PARELLS DE 
SINCRONITZACIÓ REMOTA 

 
Taula E.1. Repartició dels Raid Groups i Parells de Sincronització. 
 

AMS1000 del Centre Primari de l'Ajuntament  AMS1000 del Centre Secundari de l'Ajuntament 

     Sentit 
Rèplica      

KAITO_CP. RAIDGROUP 0. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets)  KAITO_CB. RAIDGROUP 0. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets) 

#Mida Servidor #LU
N 

#LUSE
s Descripció LUN Creixement  Mida Servidor #LUN #LUSEs Descripció LUN Creixement 

125GB 
 

Vegeta, 
SON_G
OKU 

1000 1005 INFO - DADES (Dades Oracle 
Producció) MITJÀ → 125GB 

 

Vegeta, 
SON_G
OKU 

2000 2005 INFO - DADES (Dades Oracle 
Producció) MITJÀ 

  200GB SON_G
OTEN 2002 2003 INFO1 BDTEST (Dades Oracle 

Desenvolup.) MITJÀ 

25GB 
Vegeta, 
SON_G
OTEN 

1006  Quòrum clúster OpenVMS NO → 25GB 
Vegeta, 
SON_G
OTEN 

2006  Quòrum clúster OpenVMS NO 

25GB <Intern> 1015  Pool CoW (Pool CTRL-0   1/2) NO  25GB <Intern> 2015  Pool CoW (Pool CTRL-0   1/2) NO 

5GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

1016  Quòrum clúster Windows NO → 5GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

2016  Quòrum clúster Windows NO 

5GB <Intern> 1020  DM-LU (Pool    1/2) NO  5GB <Intern> 2020  DM-LU (Pool    1/2) NO 
0,7GB <Intern> 1500  Command Device (1/2) NO  0,7GB <Intern> 2500  Command Device (1/2) NO 
             
KAITO_CP. RAIDGROUP 1. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets)  KAITO_CB. RAIDGROUP 1. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets) 

#Mida Servidor #LU
N 

#LUSE
s Descripció LUN Creixement  Mida Servidor #LUN #LUSEs Descripció LUN Creixement 

100GB 
Vegeta, 
SON_G
OKU 

1021  INFO – INDEXOS (Índexs BBDD 
Producció) MITJÀ → 100GB 

Vegeta, 
SON_G
OKU 

2021  INFO – INDEXOS (Índexs BBDD 
Producció) MITJÀ 
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550GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

1022 1023 - 
1031 INFO - Z (Shares Z de Windows) ALT → 550GB 

Bulma, 
SON_G
OHAN 

2022 2023 - 
2031 INFO - Z (Shares Z de Windows) ALT 

25GB <Intern> 1036  Pool CoW (Pool CTRL-1   1/2) BAIX  25GB <Intern> 2036  Pool CoW (Pool CTRL-1   1/2) BAIX 

5GB 
Vegeta, 
SON_G
OKU 

1037  RedoLog A (BBDD de Producció) BAIX → 5GB 
Vegeta, 
SON_G
OKU 

2037  RedoLog A (BBDD de Producció) BAIX 

5GB <Intern> 1041  DM-LU (Pool    2/2) NO  5GB <Intern> 2041  DM-LU (Pool    2/2) NO 
0,7GB <Intern> 1501  Command Device (2/2) NO  0,7GB <Intern> 2501  Command Device (2/2) NO 
             
             
             

AMS1000 del CPD Primari de l'Ajuntament  AMS1000 del CPD Secundari de l'Ajuntament 

     Sentit 
Rèplica      

KAITO_CP. RAIDGROUP 2. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets)  KAITO_CB. RAIDGROUP 2. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets) 

#Mida Servidor #LU
N 

#LUSE
s Descripció LUN Creixement  Mida Servidor #LUN #LUSEs Descripció LUN Creixement 

200GB 
Vegeta, 
SON_G
OKU 

1042 1043 INFO - IMATGES (Imatges BBDD 
Producció) ALT → 200GB 

Vegeta, 
SON_G
OKU 

2042 2043 INFO - IMATGES (Imatges BBDD 
Producció) ALT 

200GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

1044 1045 INFO CEM (BBDD Exchange) ALT → 200GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

2044 2045 INFO CEM (BBDD Exchange) ALT 

  200GB SON_G
OTEN 2046 2047 - 

2050 
INFO2 BDTEST (Dades Oracle 
Desenvolup.) ALT 

25GB <Intern> 1057  Pool CoW (Pool CTRL-0   2/2) BAIX  25GB <Intern> 2057  Pool CoW (Pool CTRL-0   2/2) BAIX 

5GB 
Vegeta, 
SON_G
OKU 

1058  RedoLog B (BBDD de  Producció) BAIX → 5GB 
Vegeta, 
SON_G
OKU 

2058  RedoLog B (BBDD de  Producció) BAIX 

             
KAITO_CP. RAIDGROUP 3. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets)  KAITO_CB. RAIDGROUP 3. RAID-5 (6D+1P) (876GB bruts →800GB nets) 

#Mida Servidor #LU
N 

#LUSE
s Descripció LUN Creixement  Mida Servidor #LUN #LUSEs Descripció LUN Creixement 
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500GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

1063 1064 - 
1067 INFO - V (Shares V de Windows) ALT → 500GB 

Bulma, 
SON_G
OHAN 

2063 2064 - 
2067 INFO - V (Shares V de Windows) ALT 

75GB Vegeta 1068 1069 - 
1070 

Archived log files BBDD 
Producció MITJÀ → 75GB Vegeta 2068 2069 - 

2070 
Archived log files BBDD 
Producció MITJÀ 

25GB <Intern> 1078  Pool CoW (Pool CTRL-1   2/2) BAIX  25GB <Intern> 2078  Pool CoW (Pool CTRL-1   2/2) BAIX 
             
KAITO_CP. RAIDGROUP 4. RAID-6 (4D+2P) (2TB bruts → 1800GB nets)  KAITO_CB. RAIDGROUP 4. RAID-6 (4D+2P) (2TB bruts → 1800GB nets) 

#Mida Servidor #LU
N 

#LUSE
s Descripció LUN Creixement  Mida Servidor #LUN #LUSEs Descripció LUN Creixement 

700GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

1084 1085 - 
1090 Pool d'ILM Shares MITJÀ → 700GB 

Bulma, 
SON_G
OHAN 

2084 2085 - 
2090 Pool d'ILM Shares MITJÀ 

200GB 
Bulma, 
SON_G
OHAN 

1091 1099 - 
1101 Pool d'ILM Exchange MITJÀ → 200GB 

Bulma, 
SON_G
OHAN 

2091 2099 - 
2101 Pool d'ILM Exchange MITJÀ 

500GB 
Vegeta, 
SON_G
OKU 

1092 1093 - 
1096 

EXPORT (Exports de BBDD 
Producció) MITJÀ  400GB 

Vegeta, 
SON_G
OKU 

2092 2093 - 
2095 

BACKUP (Backup on-line Oracle 
Producció) MITJÀ 

  200GB SON_G
OTEN 2097 2098 STANDBY1 (Stand-by BBDD 

Oracle) MITJÀ 

             
             

       AMS1000 del CPD Secundari de l'Ajuntament 
 

        
     KAITO_CB. RAIDGROUP 5. RAID-6 (4D+2P) (2TB bruts → 1800GB nets) 
       Mida Servidor #LUN #LUSEs Descripció LUN Creixement 

       300GB SON_G
OTEN 2112 2113 - 

2114 
STANDBY2 (Stand-by BBDD 
Oracle) MITJÀ 

       300GB SON_G
OTEN 2115 2116 - 

2117 
EXPORT BDTEST (Export Oracle 
Desenvolup.) MITJÀ 

       Sota demanda   LUN's de CoW MITJÀ 
     Sota demanda   LUN's de ShadowImage MITJÀ 
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APÈNDIX F. ADREÇAMENT IP I URLs DE GESTIÓ 
 
Com hem comentat en l’apartat 3.5.2. Adreçament IP i URLs de gestió del punt, 
s’ha creat una VLAN de tipus C on s’englobaran tots els actius de la nova SAN: 
192.168.150.0 i amb màscara 255.255.255.0.  
 
A cada port del maquinari descrit en la Topologia SAN de l’Apèndix D, 
s’assignen les IPs de la següent taula: 
 
 
Taula F.1. Taula d’adreçament IP1 
 

Actiu  Adreça IP 
Controladora 0 cabina AMS1000 CP 192.168.150.1 
Controladora 1 cabina AMS1000 CP 192.168.150.2 
Commutador 1 del CP (SAN A)  192.168.150.3 
Commutador 2 del CP (SAN B)  192.168.150.4 
Controladora 0 cabina AMS1000 CB 192.168.150.5 
Controladora 1 cabina AMS1000 CB 192.168.150.6 
Commutador 1 del CB (SAN A)  192.168.150.7 
Commutador 2 del CB (SAN B)  192.168.150.8 
NIC1 servidor de gestió 192.168.150.100 
Llibreria T-120 del CP 192.168.150.101 
Llibreria T-50 del CB 192.168.150.102 

 
 
Com hem comentat anteriorment, el servidor de gestió te 2 NICs. En aquesta 
taula veiem únicament la NIC1 dels servidor de gestió. La NIC2 d’aquest 
servidor es connecta a la DMZ de l’Ajuntament amb la següent adreça IP: 
10.0.0.170 i amb màscara 255.255.0.0 
 
Amb tot, en el projecte hi ha molts programes de gestió que utilitzen http per 
gestionar els elements corresponents. Aquestes URLs de gestió dels actius són 
les de la següent taula. 
 
 

                                            
1 Totes les IPs que s’especifiquen en el document són IPs fictícies. D’igual manera, les URLs de gestió i 
les adreces de comunicació també són fictícies. 
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Taula F.2. Taula de URLs de gestió 
 

WebTool de la cabina AMS1000 del CP http://192.168.150.1/   ó 
http://192.168.150.2/  

WebTool de la cabina AMS1000 del CB http://192.168.150.5/   ó 
http://192.168.150.6/  

Gestió del commutador 1 del CP (SAN A) http://192.168.150.3/switchExplorer.html 
Gestió del commutador 2 del CP (SAN B) http://192.168.150.4/switchExplorer.html 
Gestió del commutador 1 del CB (SAN A) http://192.168.150.7/switchExplorer.html 
Gestió del commutador 2 del CB (SAN B) http://192.168.150.8/switchExplorer.html 
Hi-Track Monitor http://localhost:6696/ (des se 

SON_GOKU) ó 
http://192.168.150.100:6696 

 
Per finalitzar, mostrarem les adreces/ports que utilitzarem per comunicació. 
 
Taula F.3. Taula de les adreces de comunicació 
Destinació dels traps del sistema de 
monitoratge (FTP) 

ftp://63.172.50.63:21/htinetdfeu; 
ftp://207.126.240.71:21/htinetdfeu 

Port de comunicació d’Storage Navigator 
Modular  amb les cabines AMS1000 2000 

Adreces IP internes de manteniment de 
les cabines AMS1000 

10.0.0.16 (controladora 0) 
10.0.0.17 (controladora 1) 

 
 

http://192.168.150.1/
http://192.168.150.2/
http://192.168.150.5/
http://192.168.150.6/
http://192.168.150.3/switchExplorer.html
http://192.168.150.4/switchExplorer.html
http://192.168.150.7/switchExplorer.html
http://192.168.150.8/switchExplorer.html
http://192.168.150.100:6696
ftp://63.172.50.63:21/htinetdfeu;
ftp://207.126.240.71:21/htinetdfeu
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APÈNDIX G. ESQUEMES D’INSTAL·LACIÓ 
 
La ubicació dels diferents equipaments dins dels Racks del CP (Centre 
Principal) és la següent: 
 

 
 

Fig.G.1. Instal·lació del maquinari en el Rack 
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En quant al CB (Centre de Backup), degut al poc espai disponible, es va 
proposar fer tota la instal·lació dins del mateix Rack: 
 

AMS1000

Brocade 5000

PDU

PDU

Brocade 5000

T-50

Espai reservat per NAS

 
 

Fig.G.2. Instal·lació del maquinari en el Rack 
 
Amb tot, l’esquema de connexions del Back-end de les safates de les cabines 
AMS1000, utilitzant l’eina ACE Tool que està integrada dins de l’Storage 
Navigator és el següent: 
 

 
 

Fig.G.3. Connexió del Back-end 
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APÈNDIX H: ESTAT DELS SISTEMS 
D’EMMAGATZEMATGE 

 
Com hem comentat en el punt 3.5.4: Instal·lació de les cabines AMS1000 des 
de l’eina WebTool es des d’on veiem l’estat dels sistemes. 
 

 
 

Fig.H.1. Estat dels discs de la cabina KAITO_CB 
 
En aquesta imatge veiem que en la cabina KAITO_CB tenim tres safates. Igual 
que en la cabina KAITO_CP, les dues primeres safates (RKAJ) son safates 
amb discs Fibre Channel (FC) i estan totalment plenes. La tercera safata 
(RKAJAT) és una safata amb discs SATA i conté 13 discs SATA, 6 més que la 
cabina KAITO_CP. 
 
En aquestes figures em vist l’estat dels discs. Si ara accedim al menú Parts 
Information à AC/Enc/Fan veiem l’estat dels ventiladors, les fonts 
d’alimentació, etc. 
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Fig.H.2. Estat dels ventiladors, fonts d’alimentació i safates de la cabina 
KAITO_CP 

 
En la figura 5.9 podem veure l’estat actual de les fonts d’alimentació, a l’apartat 
AC. En aquest apartat veiem que aquest sistema te 4 fonts d’alimentació (una 
per cada safata) tot i que la quarta safata no esta connectada. Les safates 
connectades actualment a la cabina ho veiem a l’apartat ENC. En aquest veiem 
que la cabina esta connectada a tres safates i la quarta esta negre. 
 
D’igual manera, en aquesta figura podem veure l’estat dels ventiladors de la 
cabina en l’apartat Fan. En aquest apartat veiem que la cabina únicament 
incorpora 2 ventiladors.  

 

 
 

Fig.H.3. Estat dels ventiladors, fonts d’alimentació i safates de la cabina 
KAITO_CB 
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En aquesta figura veiem que la controladora KAITO_CB esta configurada 
d’igual manera que la cabina KAITO_CP i no hi ha cap diferencia en el sistema 
de potència de les cabines. 
 
En aquestes figures hem vist l’estat actual de les fonts d’alimentació, de les 
safates i dels ventiladors de les cabines. Si ara accedim a “Parts Information à 
CTL/BatteryCache/Loop/HostConnector” accedim a l’estat de les controladores, 
les bateries de les memòries, els loops de Fibra d’interconnexió entre les 
safates i les controladores i els ports de les controladores. 
 

 
 

Fig.H.4. Estat de les controladores, memòria cache, etc. de la cabina 
KAITO_CP 

 
En aquesta figura 5.11 podem veure, en primer lloc, l’estat de les 
controladores. Veiem que aquesta cabina te 2 controladores CTL0 i CTL1. 
D’igual manera, sota les controladores, podem veure quants DIMMs tenim 
plens dels DIMMs que te aquesta cabina per la memòria cache. En aquest 
apartat veiem que la cabina pot tindre 4 slots per controladora dels que només 
dos estan plens. Al costat de les controladores veiem les bateries de la 
memòria cache i veiem que esta correcte, igual que els loops de fibra que 
connecten les safates amb les controladores (Loop) i els ports de les 
controladores (Host Connector) 
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Fig.H.5. Estat de les controladores, memòria cache, etc. de la cabina 
KAITO_CB 

 
En aquesta figura veiem que la cabina KAITO_CB esta configurada d’igual 
manera que la cabina KAITO_CP. 
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APÈNDIX I: CONFIGURACIÓ DELS RAIDS 
 
Taula I.1: Configuració dels RAID Groups de la cabina KAITO_CP. 
 

Raid 
Group Raid Level Start Location Number of HDU in 

parity group 
Number of parity 
group 

Free Capacity  Type 
[block] [Unit No_ HDU No.] 

0 5 0 0 7 1 0 FC 
1 5 0 7 7 1 0 FC 
2 5 1 0 7 1 1536000 FC 
3 5 1 7 7 1 1536000 FC 
4 6 2 0 6 1 15990784 AT 
       
       

---- Drive Location of RAID Group ---- 
Raid 

Group Drive Location (Unit No.-HDU No.) 
0 0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 
1 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 
2 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 
3 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 
4 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5  
       
       

  -- END. 
 
 
Taula I.2: Configuració dels RAID Groups de la cabina KAITO_CB. 
 

Raid 
Group Raid Level Start Location Number of HDU in 

parity group 
Number of parity 
group 

Free Capacity  Type 
[block] [Unit No_ HDU No.] 

0 5 0 0 7 1 0 FC 
1 5 0 7 7 1 0 FC 
2 5 1 0 7 1 1536000 FC 
3 5 1 7 7 1 1536000 FC 
4 6 2 0 6 1 15990784 AT 
5 6 2 6 6 1 15990784 AT 
       
       

---- Drive Location of RAID Group ---- 
Raid 

Group Drive Location (Unit No.-HDU No.) 
0 0-0 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 0-6 
1 0-7 0-8 0-9 0-10 0-11 0-12 0-13 
2 1-0 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6 
3 1-7 1-8 1-9 1-10 1-11 1-12 1-13 
4 2-0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5  
5 2-6 2-7 2-8 2-9 2-10 2-11  
       
       

  -- END. 
 
 
En aquestes taules podem veure els Raid Groups definits a la cabina 
KAITO_CP i KAITO_CB. En la columna “Raid Level” en quin nivell Raid estan 
configurats. D’igual manera, se’ns indica on comencen aquests Raid-Groups. 
La columna “Unit No” ens indica en quina safata comença el Raid i la columna 
“HDU No” ens indica quin disc de la safata és on comença el Raid. 
Seguidament podem veure en la columna “Number of HDU in parity group” ens 
indica el numero de discs que formen el Raid. Com hem comentat i veiem en 
les taules, els Raid-5 estan formats amb 7 discs i el Raid-6 amb 6 discs. Per 
finalitzar, tenim una segona taula dins d’aquesta taula on es defineix la 
nomenclatura dels discs de cada safata.  



26                                                                     Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

APÈNDIX J: DEFINICIÓ DE LES LUNs DEL SISTEMA 
KAITO_CP 

 
Taula J.1: Definició de LUNs del sistema KAITO_CP. 
 

#LUN Default 
Controller 

Current 
Controller 

#Raid 
Group 

Raid 
Level 

#Partició 
cache 

Stripe 
Size Mida (GB) Tipus 

1000 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
1001 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
1002 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
1003 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
1004 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
1005 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1006 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1007 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1008 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1009 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1010 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1011 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1012 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1013 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1014 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1015 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
1016 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
1017 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
1018 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
1019 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
1020 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
1021 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
1022 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
1023 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
1024 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
1025 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
1026 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1027 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1028 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1029 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1030 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1031 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1032 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1033 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1034 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1035 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
1036 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
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1037 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
1038 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
1039 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
1040 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
1041 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
1042 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
1043 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
1044 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
1045 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
1046 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
1047 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1048 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1049 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1050 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1051 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1052 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1053 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1054 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1055 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1056 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1057 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
1058 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
1059 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
1060 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
1061 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
1062 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
1063 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
1064 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
1065 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
1066 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
1067 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
1068 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1069 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1070 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1071 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1072 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1073 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1074 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1075 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1076 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1077 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1078 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
1079 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
1080 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
1081 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
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1082 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
1083 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
1084 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1085 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1086 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1087 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1088 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1089 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1090 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1091 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1092 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1093 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1094 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1095 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1096 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1097 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1098 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
1099 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1100 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1101 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1102 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1103 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1104 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1105 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1106 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1107 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1108 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1109 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1110 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1111 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
1500 0 0 0 5 0 64 750.0 FC 
1501 1 1 1 5 1 64 750.0 FC 
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APÈNDIX K: DEFINICIÓ DE LES LUNs DEL SISTEMA 
KAITO_CB 

 
Taula K.1: Definició de LUNs del sistema KAITO_CP. 
 

#LU
N 

Default 
CTL 

Curren
t CTL 

#RG 
Group 

Raid 
Level 

#Partici
ó cache 

Stripe 
Size Mida    (GB) Tipus 

2000 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
2001 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
2002 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
2003 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
2004 0 0 0 5 0 64 100.0 FC 
2005 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2006 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2007 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2008 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2009 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2010 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2011 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2012 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2013 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2014 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2015 0 0 0 5 0 64 25.0 FC 
2016 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
2017 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
2018 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
2019 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
2020 0 0 0 5 0 64 5.0 FC 
2021 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
2022 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
2023 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
2024 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
2025 1 1 1 5 1 64 100.0 FC 
2026 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2027 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2028 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2029 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2030 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2031 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2032 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2033 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2034 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2035 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 
2036 1 1 1 5 1 64 25.0 FC 



30                                                                     Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

2037 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
2038 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
2039 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
2040 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
2041 1 1 1 5 1 64 5.0 FC 
2042 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
2043 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
2044 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
2045 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
2046 0 0 2 5 0 64 100.0 FC 
2047 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2048 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2049 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2050 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2051 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2052 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2053 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2054 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2055 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2056 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2057 0 0 2 5 0 64 25.0 FC 
2058 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
2059 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
2060 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
2061 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
2062 0 0 2 5 0 64 5.0 FC 
2063 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
2064 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
2065 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
2066 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
2067 1 1 3 5 1 64 100.0 FC 
2068 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2069 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2070 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2071 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2072 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2073 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2074 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2075 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2076 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2077 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2078 1 1 3 5 1 64 25.0 FC 
2079 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
2080 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
2081 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
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2082 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
2083 1 1 3 5 1 64 5.0 FC 
2084 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2085 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2086 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2087 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2088 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2089 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2090 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2091 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2092 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2093 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2094 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2095 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2096 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2097 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2098 0 0 4 6 0 64 100.0 AT 
2099 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2100 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2101 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2102 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2103 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2104 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2105 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2106 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2107 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2108 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2109 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2110 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2111 0 0 4 6 0 64 25.0 AT 
2112 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2113 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2114 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2115 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2116 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2117 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2118 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2119 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2120 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2121 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2122 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2123 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2124 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2125 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
2126 1 1 5 6 1 64 100.0 AT 
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2127 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2128 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2129 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2130 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2131 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2132 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2133 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2134 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2135 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2136 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2137 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2138 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2139 1 1 5 6 1 64 25.0 AT 
2500 0 0 0 5 0 64 750.0 FC 
2501 1 1 1 5 1 64 750.0 FC 
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APÈNDIX L: DEFINICIÓ DE LUSEs 
 
Com hem comentat en el punt 3.4.8.3: LUNs i LUSEs, quan un servidor 
necessita una LUN de grandària superior a les creades podem concatenar 
LUNs per formar LUSEs (LUNs concatenades). 
 
En la cabina KAITO_CP s’han definit les següents LUSEs. 
 
Taula L.1: Taula de LUSEs de la cabina KAITO_CP. 
 

#LUN #LUNs amb les quals 
es concatena Mida total 

1000 1005 125GB 
1022 1023-1031 550GB 
1042 1043 200GB 
1044 1045 200GB 
1063 1064-1067 500GB 
1068 1069-1070 75GB 
1084 1085-1090 700GB 
1091 1099-1101 175GB 
1092 1093-1096 500GB 

 
En la Figura L.1 obtenim una captura del Storage Navigator que ens mostra les 
LUSEs de la cabina KAITO_CP.  
 
 

 
 

Fig.L.1. Configuració LUSEs KAITO_CP 
 
 
Aquestes només es senyalen amb la primera LUN de la LUSE i la grandària 
d’aquesta ja que les LUNs que formen part de la LUSE passen a formar part 
d’aquesta primera LUN. En aquesta captura també veiem que el Storage 
Navigator ens indica a quin Raid Group pertanyen, quin nivell de raid te la 
LUSE, quina es la seva tecnologia, a quina controladora pertanyen i les Sub-
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Logicals Units que formen les LUSEs. D’igual manera, en la cabina KAITO_CB 
també definim les següents LUSEs. 
 
Taula L.2: Taula de LUSEs de la cabina KAITO_CB. 
 

#LUN #LUNs amb les quals 
es concatena Mida total 

2000 2005 125GB 
2002 2003 200GB 
2022 2023-2031 550GB 
2042 2043 200GB 
2044 2045 200GB 
2046 2047-2050 200GB 
2063 2064-2067 500GB 
2068 2069-2070 75GB 
2084 2085-2090 700GB 
2091 2099-2101 175GB 
2092 2093-2095 400GB 
2097 2098 200GB 
2112 2113-2114 300GB 
2115 2116-2117 300GB 

 
En la Figura L.2 veiem la captura del Storage Navigator per la unitat KAITO_CB 
 

 
 

Fig.L.2. Configuració LUSEs KAITO_CP 
 
En aquesta veiem la configuració de les LUSEs d’aquesta unitat amb les 
grandàries de cadascuna d’elles i les Sub-Logicals Units que les formen. 
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APÈNDIX M: Configuració Hi-Track Monitor 
 
Com hem comentat en el punt 3.4.8.5: Hi-Track, aquesta eina ens permet 
configurar com volem monitoritzar els elements actius de la xarxa. 
 

 
 

Fig.M.1. Configuració del monitoratge d’un element 
 
 
Com veiem en aquesta figura M.1, per cada element podem configurar el temps 
d’escaneig, les alarmes, quan considerem que un element esta “caigut”, etc. 
 
D’igual manera, quan hi ha qualsevol problema podem configurar que se’ns 
enviïn alarmes. A l’apartat de “configuracions à agents de transport” d’aquesta 
eina podem indicar quina es la URL que s’ha definit com la receptora dels 
reports i traps. 
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Fig.M.2. Configuració URL per les alarmes 

 
Amb tot, i per motius de seguretat, l’eina Hi-Track ens permet modificar els 
ports d’accés aquesta. 
 

 
Fig.M.3. Configuració dels ports d’accés 
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Per finalitzar, comentar que totes aquestes eines de monitoratge no són fiables 
si no podem comprovar que funcionen be. A l’apartat Transport History es pot 
comprovar si funciona correctament aquest servei de transport cap a HDS i els 
hi arriba la informació dels CPDs. 
 

 
 

Fig.M.4. Comprovació del servei 
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APÈNDIX N: LICENSE KEY 
 
En l’opció “License Key” del Storage Navigator podem trobar un llistat de l’estat 
actual de les llicències que incorpora la instal·lació. 
 

 
 

Fig.N.1. Llistat de llicències de la cabina KAITO_CP 
 
 
En la figura N.1 es veu un llistat de les llicències que tenim a la cabina 
KAITO_CP. La major part d’aquestes llicències son les que s’inclouen en el 
Bundle de Hitachi Resource Manager, encara que també veiem llicències com 
la de TrueCopy (copia remota). Si ens fixem, veurem que aquesta cabina no 
pot efectuar copia local amb Snaps i clones ja que no te la llicència de 
ShadowImage. 
 
 

 
 

Fig.N.2. Llistat de llicències de la cabina KAITO_CB 
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En la figura N.2 podem veure les llicències que incorpora la cabina KAITO_CB. 
En aquest llistat veiem que aquest sistema incorpora, a més de les llicències 
del sistema KAITO_CP, les llicències de snapshoot (Copy-on-Write) i 
ShadowImage. Comentarem que la llicència de TrueCopy (copia remota) ha 
d’estar instal·lada a les dues cabines sinó aquestes no es podrien replicar. 
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APÈNDIX O: RESUM D’ÀLIES I ZONES DELS SWITCHS 
 
Durant la instal·lació dels switchs es va actualitzar els nivells de microcodi dels 
switch. Aquests es van actualitzar a la última versió disponible (en aquell dia), 
la versió v5.3.0b.  
 
Amb tot, es van definir uns alies per cada port del switch i unes zones per cada 
entorn. 
 
 
Taula O.1: Alies dels ports del switch. 
 
Alias   Contingut (Notació: 

IdCommutador_port) 
KAITO_CX_PP Port de la cabina AMS1000; CX pot 

tenir 2 valors:CP o CB; PP equival al 
port de la cabina (la primera xifra és la 
controladora, la segona l’id de port) 

VEGETA_HBA1  WWN de la primera HBA de Vegeta 
que esta connectada al port 2 de 
Pilaf. 

VEGETA_HBA2  WWN de la segona HBA Vegeta que 
esta connectada al port 2 de Boo 

BULMA_HBA1   
 

WWN de la única HBA de Bulma que 
esta connectada al port 5 de Pilaf.
  

SON_GOHAN_HBA2   WWN de la única HBA de 
SON_GOHAN que esta connectada al 
port 6 de Boo  

SON_GOKU_HBA1 WWN de la primera HBA de 
SON_GOKU que esta connectada al 
port 13 de Pilaf 

SON_GOKU_HBA2 WWN de la segona HBA de 
SON_GOKU que esta connectada al 
port 13 de Boo 

YAMSHA_DRIVE1  Drive 1 de la llibreria Yamsha que 
esta connectat al port 9 de Pilaf 

YAMSHA_DRIVE2  Drive 2 de la llibreria Yamsha que 
esta connectat al port 9 de Boo 

COR_PETIT_DRIVE1  Drive 1 de la llibreria COR_PETIT que 
esta connectat al port 9 de Cèl·lula 

COR_PETIT_DRIVE2  Drive 2 de la llibreria COR_PETIT que 
esta connectat al port 9 de Freezer 

SON_GOTEN_HBA1 WWN de la única HBA de 
SON_GOTEN que esta connectada al 
port 2 de Cèl·lula 
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Taula O.2: Zones per cada entorn.  
 

# Zona SAN Contingut (Alias) 

1 SAN_A_VMS SAN_A 

KAITO_CP_0A, KAITO_CP_1A, 
KAITO_CB_0A, KAITO_CB_1A, 
VEGETA_HBA1, 
SON_GOTEN_HBA1 

2 SAN_B_VMS SAN_B 
KAITO_CP_0B, KAITO_CP_1B, 
KAITO_CB_0B, KAITO_CB_1B, 
VEGETA_HBA2 

3 SAN_A_WINDOWS SAN_A 

KAITO_CP_0C, KAITO_CP_1C, 
KAITO_CB_0C, KAITO_CB_1C, 
SON_GOKU_HBA1, 
SON_GOKU_HBA1, 
SON_GOHAN_HBA1 

4 SAN_B_WINDOWS SAN_B 

KAITO_CP_0D, KAITO_CP_1D, 
KAITO_CB_0D, KAITO_CB_1D, 
BULMA_HBA2, 
SON_GOHAN_HBA2 

5 ZONE_A_SON_GOKU SAN_A 
KAITO_CP_OC, 
KAITO_CB_0C, 
SON_GOKU_HBA1  

6 ZONE_A_SON_GOKU_ 
YAMSHA SAN_A 

SON_GOKU_HBA1, 
YAMSHA_DRIVE1, 
YAMSHA_DRIVE2 

7 ZONE_A_SON_GOKU_ 
COR_PETIT SAN_A 

SON_GOKU_HBA1, 
COR_PETIT_DRIVE1, 
COR_PETIT_DRIVE2 

8 ZONE_A_TRCO SAN_A KAITO_CP_0C, KAITO_CB_0C 
9 ZONE_B_TRCO SAN_B KAITO_CP_1D, KAITO_CB_1D 
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APÈNDIX P: ENTORN DE RÈPLICA 

P.1. Creació de les Command Devices. 
 
Com hem comentat al punt 3.7: Fase d’implantació de la rèplica remota de 
dades, el servidor SON_GOKU és el servidor de gestió en el que es publiquen 
les command device.  
 
Aquest ha de tenir publicades les LUNs assignades a les command devices, 
per tant, definim dues LUNs, per temes de redundància, a cada sistema.  
 
Al sistema KAITO_CP les LUNs tenen l’identificador 1500 i 1501, i al sistema 
KAITO_CB tenen l’identificador 2500 i 2501.  
 
Per definir aquestes LUNs cal seleccionar l’opció de Command Devices des del 
Storage Navigator: 
 

 
 

Fig.P.1. Command Devices 
 
 
Un cop creades, s’han de fer visibles per al Servidor SON_GOKU. Primerament 
es creen unes zones especial als commutadors, ZONE_A_SON_GOKU, i 
ZONE_B_SON_GOKU.  
 
L’HBA1 de SON_GOKU té visibilitat de la primera command device de cada 
sistema pels ports 0C i 1C;  l’HBA2 de SON_GOKU té visibilitat de la segona 
command device de cada sistema pels ports 0D i 1D. 
 
Des de l’administrador de discs cal crear una partició que ocupi tota la LUN, 
d’aquesta manera, es fixa l’ordre de visibilitat dels volums de discs. 
 
Comentar que, en cas de que hi hagi una caiguda del sistema i perdem accés 
als discs, al restablir-lo els discs es poden trobar en un ordre diferent al inicial. 
Aquest canvi podria portar posteriors problemes en les configuracions 
sistemes, per tant, per resoldre aquest problema, les LUNs es creen en una 
partició de tipus “Básico” (sense donar format de cap tipus). 
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Fig.P.2. LUNs del servidor SON_GOKU 
 
 

P.2. Fitxer “Services” 
 
Cal afegir les següents línies al fitxer 
“c:\windows\system32\drivers\etc\services” de SON_GOKU: 
 
#Puertos reservados para Hitachi TrueCopy, ShadowImage i Copy-on-Write 
horcm0 11000/udp                    # horcm instance 0 TrueCopy CP 
horcm1 11001/udp                    # horcm instance 1 TrueCopy CB 
horcm2 11002/udp                 # horcm instance 2 ShadowImage CP 
horcm3 11003/udp                 # horcm instance 3 ShadowImage CB 
horcm4 11004/udp                   # horcm instance 4 Snapshoot CP 
horcm5 11005/udp                   # horcm instance 5 Snapshoot CB 
 
Amb aquestes línies es reserven els ports de comunicació que posteriorment 
faran servir les instàncies. Seguint un ordre establert, es ports parell indiquen 
els ports d’origen i els ports immediatament següents indiquen el port destí.  
 
En resum, per a TrueCopy la comunicació es durà a terme pels ports 11000 i 
11001, per ShadowImage pels ports 11002 i 11003 i per CoW pels ports 11004 
i 11005.  
 

P.3. Data Pools 
 
Com hem comentat en el punt 3.7.2: Entorn de rèplica: Command Control 
Interface (CCI), per poder utilitzar Copy-on-Write, cal definir Pools de dades on 
es guardarà la informació que canvia de les LUNs de les quals es fa snaps. 
 
Definim un “Data Pool” per a cada controladora i cadascun d’aquests es 
composa d’un parell de LUN’s. Cada LUN és d’un Raid Group diferent per 
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buscar el màxim de redundància possible i una mida total de 50GB. Amb tot, 
definim també un “Threshold” del 70%, per a que ens doni un warning quan 
s’arribi a aquest límit d’utilització. 
 
Les mides dels Data Pools estan definides segons configuracions estàndard 
amb un consum estimat d’entre un 10% i un 15% de la grandària física total. 
 
Les LUNs que formen part dels Data Pools són les següents:  

• A la cabina KAITO_CP: 
• Data Pool 0: LUNs 1015 i 1057. 
• Data Pool 1: LUNs 1036 i 1078 

• A la cabina KAITO_CB: 
• Data Pool 0: LUNs 2015 i 2057. 
• Data Pool 1: LUNs 2036 i 2078 

 

 
 

Fig.P.3. Configuració del Data Pool 
 
 
Per a modificar el Data Pool cal posicionar el ratolí a l’opció Data Pool i fer 
<botó-dret> 
 
 

P.4. DM_LU 
 
La informació necessària que utilitza TrueCopy, ShadowImage i Copy-on-Write 
necessita d’un espai on emmagatzemar-la. Per aquest motiu es creen les 
Differential Management LUNs que serveixen per mantindre la informació 
necessària d’aquests softwares.  
 
S’assignen dues LUNs de 5GB (una per controladora i en mirroring) a cada 
sistema per emmagatzemar aquesta informació. Aquí guardarem els bitmaps 
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de TureCopy, ShadowImage i Copy-on-Write així com per la gestió d’aquest 
últim. 
 
Assignem al sistema KAITO_CP les LUNs 1020 i 1041 i al sistema KAITO_CB 
les LUNs 2020 i 2041. 
 

 
 

Fig.P.4. Differential Management LUNs 
 
 

P.5. Host Group per la replicació 
 
Per poder fer servir TrueCopy utilitzarem com a camí primari el configurat amb 
els ports 1D de cada sistema AMS1000 i com a secundari el configurat amb els 
ports 0C. 
 
Amb tot, cal donar visibilitat a totes les LUNs que formen part de l’entorn de 
TrueCopy i utilitzem el Host Group 20. 
 

 
 

Fig.P.5. LUNs de TrueCopy del sistema KAITO_CP 
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Fig.P.6. LUNs de TrueCopy del sistema KAITO_CB. 
 
 
TrueCopy necessita exclusivitat en la utilització del port. En canvi, 
ShadowImage i Copy-on-Write es poden mapejar en altres Ports/HostGroups 
sense necessitar-ne aquesta exclusivitat. 
 
Per una altra banda, s’ha utilitzat el port 1A i el Host Group 021 per a publicar 
les parelles de ShadowImage i CoW i que siguin visibles des del servidor 
SON_GOKU. 
 

 
 

Fig.P.7. LUNs publicades per a ShadowImage i CoW 
 
 

P.6. Crear els parells de Copy-on-Write amb Storage 
Navigator 
 
Per preparar els parells de CoW entrem dins de l’apartat SnapShoot -> Pair del 
Storage Navigator. Un cop seleccionada la LUN de la qual es vol fer un snap, 
amb <boto_dret>, es pot crear un snap. 
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Fig.P.8. Parell de LUNs en CoW 
 
 
A la figura P.8 es veu un snap creat a la LUN 2132 amb identificador 3132, 
Mirror Unit (MU) 0. També es pot veure el percentatge de canvi de l’snap en 
relació amb la LUN original: 
 
 

P.7. Crear els fitxers horcmx i horcmx+1 
 
Com hem comentat al document, els fitxers ‘horcm’ serveixen per definir els 
noms, grups, volums i la command device per tal de poder-se utilitzar des de 
les instàncies de CCI.  
 
Aquests fitxers són de tipus text (ASCII), s’han d’editar amb Notepad i sense 
tabuladors. I es creen 2 fitxers lligats entre ells.  
 
El primer  definirà les dades que utilitzarà la instància d’origen i el segon 
definirà la instància de destinació. A continuació mostrem un exemple d’un 
fitxer horcm. 
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C:\Windows\horcm0.conf  
HORCM_MON 
 #IPinst0    serv   poll    timeout 
<IP_SRV1>  <horcm0> <#poll1>  <#timeout1> 
  
HORCM_CMD 
<Command_device_LUNs_origen> 
      
HORCM_DEV 
#Dev_Group  dev_name  Port   TID     LUN#    MU# 
 <Grup1>  <dev1gr1> <port1> <tid>   <lun1_1>  <mu1_1> 
 <Grup1>  <dev2gr1> <port1> <tid>   <lun2_1>  <mu2_1> 
 
HORCM_INST 
 #Group   IPadress    service 
 <Grup1>  <IP_SRV2>   <horcm1> 
 <Grup2>  <IP_SRV2>   <horcm1> 

 
C:\Windows\horcm1.conf 
HORCM_MON 
#IPinst1    serv   poll    timeout 
<IP_SRV2>  <horcm1> <#poll2>  <#timeout2> 
  
HORCM_CMD 
<Command_device_LUNs_destinació> 
      
HORCM_DEV 
#Dev_Group  dev_name  Port   TID     LUN#    MU# 
 <Grup1>  <dev1gr1> <port2> <tid>   <lun1_2>  <mu1_2> 
 <Grup1>  <dev2gr1> <port2> <tid>   <lun2_2>  <mu2_2> 
 
HORCM_INST 
 #Group   IPadress    service 
 <Grup1>  <IP_SRV1>   <horcm0> 
 <Grup2>  <IP_SRV1>   <horcm0> 

 
 
On els paràmetres són els següents: 
 
HORCM_MON 

<IP_SRV1> és l’adreça IP del servidor1 on s’està executant la instància 0. 
<IP_SRV2> és l’adreça IP del servidor2 on s’està executant la instància 1. 
<horcm0> és el port de comunicació definit al fitxer Services per a la 
instància 0. 
<horcm1> és el port de comunicació definit al fitxer Services per a la 
instància 1. 
<#poll> és el interval en mil·lisegons que transcorre-hi entre les revisions 
que fa el daemon d’HORCM a la command device per conèixer l’estat 
dels parells de rèplica. Si el valor és alt, es redueix la càrrega del 
servidor. El valor per defecte és 1000ms 
<#timeout1> és el temps en mil·lisegons que el daemon HORCM del 
servidor1 espera a la instància 1 abans de fer un timeout. 
<#timeout2> és el temps en mil·lisegons que el daemon HORCM del 
servidor2 espera a la instància 0 abans de fer un timeout. 
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HORCM_CMD 
<Command_device_LUNs_origen> fa referència al dispositiu raw que es fa 
servir per a la command device de les LUNs d’origen de la rèplica. 
<Command_device_LUNs_destinació> fa referència al dispositiu raw que es 
fa servir per a la command device de les LUNs de destinació de la 
rèplica. 
 
Per conèixer quin és aquest dispositiu, cal executar la comanda: 

C:\HORCM\etc>raidscan -x findcmddev drive#0-10  
 
I obtenim el següent resultat: 

cmddev of Ser#77050193 = \\.\PhysicalDrive0 
cmddev of Ser#77050221 = \\.\PhysicalDrive1 
cmddev of Ser#77050193 = \\.\Volume{ec44d115-dfdf-11dc-
aac7-001e0b5cade0} 
cmddev of Ser#77050221 = \\.\Volume{ec44d119-dfdf-11dc-
aac7-001e0b5cade0} 

  
Ser#77050193 és el número de sèrie de KAITO_CP;  
Ser#77050221 és el número de sèrie de KAITO_CB 

 
Prenem el valor corresponent al volum: 

• Command Device de KAITO_CP: \\.\Volume{ec44d115-dfdf-
11dc-aac7-001e0b5cade0} 

• Command Device de KAITO_CB: \\.\Volume{ec44d119-dfdf-
11dc-aac7-001e0b5cade0} 

 
HORCM_DEV 

Dev_group: <grup1>, <grup2> , ... són els identificadors dels grups on 
s’agrupen les LUNs que es volen replicar. L’avantatge que té aquesta 
agrupació es veurà en l’apartat de les comandes de CCI, on es pot veure 
que hi ha certes comandes que es poden adreçar a grups enlloc de fer-
ho a LUNs individuals. Així la replicació dels volums agrupats per un 
dev_group es fa com si es tractés d’un sòl volum 
 
Dev_name: és l’identificador de la LUN a replicar. 

• <Dev1gr1> fa referència a l’identificador de la LUN1 que pertany al 
grup1,  

• <Dev2gr1> fa referència a l’identificador de la LUN2 que pertany al 
grup1, ... 

 
Els valors del dev_group i del dev_name han de coincidir en els dos 
fitxers de configuració (horcm0.conf i horcm1.conf en aquest cas) per 
poder-se efectuar la replicació. 
 
Port: port de la controladora de la cabina AMS1000 utilitzat per a la 
replicació. Cal que totes les LUNs es publiquin en algun Host Group dins 
d’aquest port per tal de que funcioni la replicació.  
 
Normalment, per simplicitat, en la mateixa cabina i pel mateix tipus de 
replicació es fa servir el mateix port per a publicar les LUNs a replicar. 
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<port1> fa referència al port on estan mapejades les LUNs de la 
instància 0 (de la seva corresponent cabina de discos) 
<port2> fa referència al port on estan mapejades les LUNs de la 
instància 1 (de la seva corresponent cabina de discos) 
 

La nomenclatura del port és la de les cabines “Enterprise”. Per identificar 
un port, es fan servir 2 xifres: <Id_controladora><A|B|C|D>; per 
exemple 1A correspon al port A de la controladora 1. La notació 
d’Enterprise suma un dígit a l’identificador de la controladora. Per tant, el 
port anterior en notació Enterprise seria el 2A.  

 
Taula P.1: Taula de traducció de ports Enterprise – Modular. 

 
Port utilitzat per CCI Port real 
1A 0A 
1B 0B 
1C 0C 
1D 0D 
2A 1A 
2B 1B 
2C 1C 
2D 1D 

 
Tid: és el target ID del volum físic del port especificat. Per esbrinar-ho, 
cal que la instància corresponent estigui en marxa i s’ha d’executar la 
següent comanda: 
   
C:\HORCM\etc> raidscan -p CL2-D 
PORT# /ALPA/C,TID#,LU#.Num(LDEV#),P/S,Status,Fence,LDEV#,P-Seq#,P-LDEV# 
CL2-D /ef/5,1,1000.1(1000),P-VOL,PAIR,NEVER,1000,77050221,2000 
CL2-D /ef/5,1,1006.1(1006),P-VOL,PAIR,NEVER,1006,77050221,2006 
CL2-D /ef/5,1,1016.1(1016),P-VOL,PAIR,NEVER,1016,77050221,2016 
CL2-D /ef/5,1,1021.1(1021),P-VOL,PAIR,NEVER,1021,77050221,2021 
CL2-D /ef/5,1,1022.1(1022),P-VOL,PAIR,NEVER,1022,77050221,2022 
CL2-D /ef/5,1,1037.1(1037), P-VOL,PAIR,NEVER,1037,77050221,2037 
CL2-D /ef/5,1,1042.1(1042),P-VOL,PAIR,NEVER,1042,77050221,2042 
CL2-D /ef/5,1,1044.1(1044),P-VOL,PAIR,NEVER,1044,77050221,2044 
CL2-D /ef/5,1,1058.1(1058),P-VOL,PAIR,NEVER,1058,77050221,2058 
CL2-D /ef/5,1,1063.1(1063),P-VOL,PAIR,NEVER,1063,77050221,2063 
CL2-D /ef/5,1,1068.1(1068),P-VOL,PAIR,NEVER,1068,77050221,2068 
CL2-D /ef/5,1,1084.1(1084),P-VOL,PAIR,NEVER,1084,77050221,2084 
CL2-D /ef/5,1,1091.1(1091),P-VOL,PAIR,NEVER,1091,77050221,2091 
 
en aquest cas, el valor de TID=1 
 
LUN: fa referència a l’identificador intern de la LUN, no al H-LUN (Host 
LUN, o identificador visible pel Host) 
<lun1_1>, <lun2_1>, ...  fan referència als identificadors de la LUN1, 
LUN2, ... definides al fitxer corresponent a la instància 0 
<lun1_2>, <lun2_2>, ...  fan referència a l’identificador de la LUN1, 
LUN2, ... definides al fitxer corresponent a la instància 1 



Apèndix P: Entorn de Rèplica  51 
 

MU: és l’identificador de la unitat de mirror quan a partir d’una LUN origen 
es creen múltiples LUNs de destinació. Es fa servir per a indicar l’Id del 
clon de ShadowImage o l’Id de l’snap de Copy-on-Write. 

<mu1_1>, <mu2_1>, ...  fan referència als identificadors de mirror 
relatius a la lun1_1, lun2_1, ... definides al fitxer corresponent a la 
instància 0. 
<mu1_2>, <mu2_2>, ...  fan referència als identificadors de mirror 
relatius a la lun1_2, lun2_2, ... definides al fitxer corresponent a la 
instància 1. 

 
HORCM_INST 

En aquest part del fitxer de configuració cal definir finalment per a cada 
grup de LUNs, quin és el servidor remot i port de comunicacions de la 
instància relacionada: 

<Grup1>  <IP_SRV2>   <horcm1>,    per al grup1, i definint-se a 
la  instància 0, s’indica que el servidor que té la instància 
relacionada té com a adreça IP_SRV2 i el port de comunicació 
remot és el horcm1  
<Grup2>  <IP_SRV2>   <horcm1>,    per al grup2, i definint-se a 
la  instància 0, s’indica que el servidor que té la instància 
relacionada té com a adreça IP_SRV2 i el port de comunicació 
remot és el horcm1 
  

P.7.1 Fitxers horcm de TrueCopy 
 
C:\Windows\horcm0.conf 
HORCM_MON 
   #Host_IP    serv  poll  tout 
192.168.150.100  horcm0 1000  3000 
 
HORCM_CMD 
\\.\Volume{ec44d115-dfdf-11dc-aac7-001e0b5cade0} 
      
HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name     Port#     TID    LUN#   MU# 
   TCVMS        vms1           CL2-D      1        1000 
   TCVMS        vms2           CL2-D      1        1006 
   TCVMS        vms3           CL2-D      1        1021 
   TCVMS        vms4           CL2-D      1        1037 
   TCVMS        vms5           CL2-D      1        1042 
   TCVMS        vms6           CL2-D      1        1058 
   TCVMS        vms7           CL2-D      1        1068 
 
   TCWIN        win1           CL2-D      1        1016 
   TCWIN        win2           CL2-D      1        1022 
   TCWIN        win3           CL2-D      1        1044 
   TCWIN        win4           CL2-D      1        1063 
   TCWIN        win5           CL2-D      1        1084 
   TCWIN        win6           CL2-D      1        1091 
 
HORCM_INST 
#dev_group     IPadress   service 
  TCVMS  192.168.150.100    horcm1 
  TCWIN  192.168.150.100    horcm1 
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C:\Windows\horcm1.conf 

HORCM_MON 
   #Host_IP    serv  poll  tout 
192.168.150.100  horcm1 1000  3000 
 
HORCM_CMD 
\\.\Volume{ec44d119-dfdf-11dc-aac7-001e0b5cade0} 
        
HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name     Port#     TID    LUN#   MU# 
   TCVMS        vms1           CL2-D        1      2000 
   TCVMS        vms2           CL2-D        1      2006 
   TCVMS        vms3           CL2-D        1      2021 
   TCVMS        vms4           CL2-D        1      2037 
   TCVMS        vms5           CL2-D        1      2042 
   TCVMS        vms6           CL2-D        1      2058 
   TCVMS        vms7           CL2-D        1      2068 
 
   TCWIN       win1            CL2-D        1      2016 
   TCWIN       win2            CL2-D        1      2022 
   TCWIN       win3            CL2-D        1      2044 
   TCWIN       win4            CL2-D        1      2063 
   TCWIN       win5            CL2-D        1      2084 
   TCWIN       win6            CL2-D        1      2091 
 
HORCM_INST 
#dev_group     IPadress   service 
  TCVMS  192.168.150.100    horcm0 
  TCWIN  192.168.150.100    horcm0 

 
 
Es configura la instància 0 amb l’arxiu horcm0.conf que descriu les LUNs de la 
cabina KAITO_CP i la instància 1 amb l’arxiu horcm1.conf que descriu les 
LUNs de la cabina KAITO_CB. Els identificador dels volums Command 
Devices, a l’apartat HORCM_CMD de cada instància, fa referència  

 
Per tant, els identificadors dels volums de les command devices a l’apartat 
HORCM_CMD fa referència a les seves corresponents cabines. Aquestes 
instàncies s’executen al servidor SON_GOKU (192.168.150.100). 

 
El port de comunicacions per a la instància 0 és: 

horcm0 11000/udp  #horcm instance 0 TrueCopy CP 
i el port de comunicacions per a la instància 1 és: 

horcm1 11001/udp  #horcm instance 1 TrueCopy CB 
 

La sincronització es farà utilitzant en exclusivitat el port 1D de cada cabina com 
a camí principal i el 0C com a camí secundari, per tant, en notació Enterprise el 
port 1D equival al port CL2-D que s’especifica en l’arxiu. Per finalitzar, creem 
dos grups de sincronització, un per cada entorn. 
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Taula P.2: Grup de sincronització remota de LUNs OpenVMS. 
 

Grup Dev_name Descripció de la LUN/LUSE 
LUN de 

KAITO_CP 
LUN de 

KAITO_CB 
TCVMS Vms1 Dades VEGETA 1000 2000 
TCVMS Vms2 Quòrum Clúster OpenVMS 1006 2006 
TCVMS Vms3 Índexs VEGETA 1021 2021 
TCVMS Vms4 RedoLog A VEGETA 1037 2037 
TCVMS Vms5 Imatges VEGETA 1042 2042 
TCVMS Vms6 RedoLog B VEGETA 1058 2058 
TCVMS Vms7 Archived Log VEGETA 1068 2068 

 
Taula P.3: Grup de sincronització remota de LUNs Windows. 
 

Grup Dev_name Descripció de la LUN/LUSE 
LUN de 

KAITO_CP 
LUN de 

KAITO_CB 
TCWIN Win1 Quòrum Clúster Windows 1016 2016 
TCWIN Win2 Shares Z de Windows 1022 2022 
TCWIN Win3 Correu corporatiu 1044 2044 
TCWIN Win4 Shares V de Windows 1063 2063 
TCWIN Win5 Pool ILM Shares 1084 2084 
TCWIN Win6 Pool ILM Exchange 1091 2091 

 
 

P.7.2 Fitxers horcm de ShadowImage 
 
C:\Windows\horcm2.conf  
HORCM_MON 
   #Host_IP    serv  poll  tout 
192.168.150.100  horcm2 1000  3000 
 
HORCM_CMD 
\\.\Volume{ec44d119-dfdf-11dc-aac7-001e0b5cade0} 
      
HORCM_DEV 
#dev_group  dev_name  Port#     TID     LUN#   MU# 
  SIVMS1           vms1          CL2-A      1      2000    0 
  SIVMS1           vms2          CL2-A      1      2006    0 
  SIVMS1           vms3          CL2-A      1      2021    0 
  SIVMS1           vms4          CL2-A      1      2037    0 
  SIVMS1           vms5          CL2-A      1      2042    0 
  SIVMS1           vms6          CL2-A      1      2058    0 
  SIVMS1           vms7          CL2-A      1      2068    0 
 
 
HORCM_INST 
#dev_group     IPadress   service 
  SIVMS1  192.168.150.100  horcm3 
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C:\Windows\horcm3.conf 
HORCM_MON 
   #Host_IP    serv  poll  tout 
192.168.150.100  horcm3 1000  3000 
 
HORCM_CMD 
\\.\Volume{ec44d119-dfdf-11dc-aac7-001e0b5cade0} 
        
HORCM_DEV 
#dev_group  dev_name  Port#     TID     LUN#   MU# 
  SIVMS1            vms1            CL2-A      1      2118    0 
  SIVMS1            vms2            CL2-A      1      2128    0 
  SIVMS1            vms3            CL2-A      1      2119    0 
  SIVMS1            vms4            CL2-A      1      2139    0 
  SIVMS1            vms5            CL2-A      1      2120    0 
  SIVMS1            vms6            CL2-A      1      2140    0 
  SIVMS1            vms7            CL2-A      1      2129    0 
 
HORCM_INST 
#dev_group     IPadress   service 
  SIVMS1  192.168.150.100  horcm2 

 
En el cas de ShadowImage, les operacions de rèplica es fan localment en el 
sistema KAITO_CB. Per tant, els identificadors dels volums de les command 
devices a l’apartat HORCM_CMD coincideixen. Configurem la instància 2 amb 
l’arxiu horcm2.conf i la instància 3 amb l’arxiu horcm3.conf i totes dues 
s’executen al servidor SON_GOKU (192.168.150.100).  
 
El port de comunicacions per a la instància 2 és: 

horcm2 11002/udp  # horcm instance 2 ShadowImage CB 
 
I el port de comunicacions per a la instància 3 és: 

horcm3 11003/udp  # horcm instance 3 ShadowImage CB 
 

La copia física es fa utilitza el port 1A de KAITO_CB, per tant, als fitxers de 
configuració,, el port 1A equival en notació Enterprise a CL2-A 

 
Per tal de comprovar les funcionalitats de ShadowImage, s’ha fet una prova de 
clon amb el grup de LUNs replicades amb TrueCopy de VMS que corresponen 
amb la BBDD d’Oracle de Producció i al Quòrum del Clúster d’OpenVMS: 
 
 
Taula P.4: Grup de còpia física local de LUNs OpenVMS. 
 

Grup Dev_name Descripció de la 
LUN/LUSE 

LUN origen de 
KAITO_CB 

LUN destinació 
de KAITO_CB #MU 

SIVMS1 Vms1 Dades VEGETA 2000 2118 0 

SIVMS1 Vms2 Quòrum Clúster 
OpenVMS 2006 2128 0 

SIVMS1 Vms3 Índexs VEGETA 2021 2119 0 

SIVMS1 Vms4 RedoLog A 
VEGETA 2037 2139 0 

SIVMS1 Vms5 Imatges 
VEGETA 2042 2120 0 
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SIVMS1 Vms6 RedoLog B 
VEGETA 2058 2140 0 

SIVMS1 Vms7 Archived Log 
VEGETA 2068 2129 0 

 
 

P.7.3 Fitxers horcm de Copy-on-Write 
 
C:\Windows\horcm4.conf     
HORCM_MON 
   #Host_IP    serv  poll  tout 
192.168.150.100  horcm4 1000  3000 
  
HORCM_CMD 
\\.\Volume{ec44d119-dfdf-11dc-aac7-001e0b5cade0} 
      
HORCM_DEV 
#dev_group  dev_name  Port#     TID     LUN#   MU# 
  SSPROVA    lp1   CL2-A      1      2132    0 
  SSPROVA    lp2   CL2-A      1      2133    0 
 
HORCM_INST 
#dev_group     IPadress   service 
  SSPROVA  192.168.150.100        horcm5 

 
C:\Windows\horcm5.conf 
HORCM_MON 
   #Host_IP    serv  poll  tout 
192.168.150.100  horcm5 1000  3000 
 
HORCM_CMD 
\\.\Volume{ec44d119-dfdf-11dc-aac7-001e0b5cade0} 
        
HORCM_DEV 
#dev_group  dev_name  Port#     TID     LUN#   MU# 
  SSPROVA     lp1  CL2-A      1      3132    0 
  SSPROVA     lp2  CL2-A      1      3133    0 
 
HORCM_INST 
#dev_group     IPadress   service 
SSPROVA  192.168.150.100        horcm4 

 
En el cas de Copy-on-Write, igual que amb ShadowImage, les operacions 
d’snap es fan localment en el sistema KAITO_CB, per tant, els identificadors 
dels volums de les command devices de l’apartat HORCM_CMD coincideixen. 
 
Es configura la instància 4 amb l’arxiu horcm4.conf i la instància 5 amb l’arxiu 
horcm5.conf, i s’executen al servidor SON_GOKU (192.168.150.100).  
 
El port de comunicacions per a la instància 4 és: 

horcm4 11004/udp # horcm instance 4 Snapshoot CB 
 
I el port de comunicacions per a la instància 5 és:  

horcm5 11005/udp # horcm instance 5 Snapshoot CB 
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Snapshoot es fa utilitza el port 1A de KAITO_CB, per tant, als fitxers de 
configuració, el port 1A equival en notació Enterprise a CL2-A 
 

 
 

Fig.P.9. Prova de CoW 
 
 
Per tal de comprovar les funcionalitats de CoW, es va fer una prova d’snap amb 
el grup SSPROVA que conté dues LUNs:2132 i 2133. Aquesta prova es veu a 
la Figura P.9.  
 
Un cop creat el SnapShoot, al Storage Navigator es van crear dues LUNs 
virtuals (3132 i 3133) i es van configurar a l’apartat de SnapShoot ->PAIR. 
Aquesta configuració es pot veure a la Figura P.9. 
 
 

P.8. Comandes de rèplica amb CCI 
 
Prèviament a descriure les comandes que es poden executar dins de l’entorn 
de CCI comentarem: 
 

• Quan es fa help d’una comanda determinada, utilitzant l’opció –h, com 
per exemple: 
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C:\HORCM\etc>pairdisplay -h 
Model  : RAID-Manager/WindowsNT 
Ver&Rev: 01-19-03/04 
Usage  : pairdisplay [options] for HORC[0] 

 -h     Help/Usage 
 -I[#]  Set to HORCMINST# 
 -IH[#] or -ITC[#] Set to HORC mode [and HORCMINST#] 
 -IM[#] or -ISI[#] Set to MRCF mode [and HORCMINST#] 
 -z     Set to the interactive mode 
 -zx    Set to the interactive mode and HORCM monitoring 
 -q     Quit(Return to main()) 
 -xh    Help/Usage for SUB commands 
 -x <command> <arg> ... Specify the SUB command 
 -g <group>    Specify the group_name 
 -d <pair Vol> Specify the pair_volume_name 

... 
 
podrem veure on assenyala la fletxa que a la part d’Usage, al final de la 
línia hi ha 2 camps que ens donen informació sobre quin entorn estem 
utilitzant i quina és la instància primària: 

 
<entorn><#instància primària> 

 
<entorn> pot prendre 2 valors: 

• HORC: per indicar que estem en TrueCopy 
• HOMRCF: per indicar que estem en ShadowImage o 

CoW. 
<#instància primària>: és l’identificador de la instància 
primària que estem utilitzant en aquell moment. 

 
Així, en l’exemple anterior, HORC[0] vol dir que estem en un entorn de 
TrueCopy i que la instància primària és la numero 0. 

 
• En segon lloc, si a tota comanda afegim l’opció –x, podem executar 

subcomandes: 
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C:\HORCM\etc>pairdisplay -x -h 
Usage  :pairdisplay -x [command] arg ... 
       -x setenv  vaname value    Specify the variable Environment 
       -x usetenv vaname          Specify the variable Environment 
       -x sleep   time            Specify the time(sec) 
       -x findcmddev drive#(0-N)  Specify the Physical drive# 
       -x drivescan  drive#(0-N)  Specify the Physical drive# 
       -x portscan   port#(0-N)   Specify the Port# of the system 
       -x sync  A: C:\DIR ... Specify the Logical drives or the mounted 
directory 
       -x sync  drive#        Specify the Physical drive# 
       -x sync  all           Specify the ALL Logical drives 
       -x sync  Volume#       Specify '\Vol# or \Dms# or \Dmt# or \Dmr# 
or Volume{}' as LDM Volume for Windows2000/2003 
       -x mount               Show mounted devices of the system 
       -x env                 Show Variable Environment of the system 
       -x umount A:           Specify the Logical drive 
       -x umount A:\DIR       Specify the mounted directory 
       -x mount  A: hdisk# partition#   Specify the Logical drive and 
partition# of Physical drive# 
       -x mount  A: Volume#             Specify the Logical drive and 
'\Vol# or \Dms# or \Dmt# or \Dmr# or Volume{}' as LDM Volume# for 
Windows2000/2003 
       -x mount  A:\DIR  Volume#        Specify the directory and '\Vol# 
or \Dms# or \Dmt# or \Dmr# or Volume{}' as LDM Volume# for 
Windows2000/2003 
 

• Finalment, els estats en els quals poden trobar-se els parells de rèplica 
són els següents: 

• “P-VOL”: vol dir que és el volum primari del parell (origen de la 
rèplica). 

• “S-VOL”: vol dir que és el volum secundari (destí de la rèplica). 
• “SMPL” (símplex): vol dir que no hi ha parell en aquest volum. 
• “PAIR”: és l’estat de parell correcte, o sigui, que el volum està 

replicat. 
• “PSUS”: estat en que el volum primari te suspesa la còpia (quan 

es fa un split) 
• “SSUS”: estat en que el volum secundari te suspesa la còpia 

(quan es fa un split) 
• “COPY”: estat en que la rèplica s’està realitzant (quan s’ha fet un 

paircreate i encara no ha arribat a l’estat de PAIR) 
• “PSUE”: estat d’error (i es continua manteniment la relació de 

sincronització). Se suspèn la replicació a l’S-VOL. Per sortir 
d’aquest estat, un cop solucionat el problema, es torna a copiar 
tot el volum, com si fos un initial create. 

 
A continuació es descriurem les comandes que es poden executar amb CCI: 
 

P.8.1 Arrencar instàncies 
 
En Cas de TrueCopy  

C:\HORCM\etc> set HORCMINST=0 
C:\HORCM\etc> set HORCC_MRCF= 
C:\HORCM\etc> horcmstart 0 1 (per TrueCopy) 
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En Cas de ShadowImage  
C:\HORCM\etc> set HORCMINST=2 
C:\HORCM\etc> set HORCC_MRCF=1 
C:\HORCM\etc> horcmstart 2 3 (per ShadowImage) 

 
En Cas de Copy-on-Write  

C:\HORCM\etc> set HORCMINST=4 
C:\HORCM\etc> set HORCC_MRCF=1 
C:\HORCM\etc> horcmstart 4 5 (per Snapshoot) 

 
Explicació:  

• En primer lloc, cal definir la instància primària que servirà de base per a 
l’execució de les comandes de CCI. S’han definit les instàncies parell 
com a primàries i les immediatament s següents com a instàncies 
remotes. 

• En segon lloc, cal definir la variable d’entorn HORCC_MRCF. Si és 
diferent de “”, llavors vol dir que estem treballant en l’entorn de 
ShadowImage ó Copy-on-Write. Si és igual a “”, llavors estem treballant 
en un entorn de TrueCopy. 

• Finalment cal arrencar els parells d’instàncies. 
 
 

P.8.2 Aturar instàncies 
 
En Cas de TrueCopy  

C:\HORCM\etc>horcmshutdown 0 1 (per TrueCopy) 
 
En Cas de ShadowImage  

C:\HORCM\etc>horcmshutdown 2 3 (per ShadowImage) 
 
En Cas de Copy-on-Write  

C:\HORCM\etc>horcmshutdown 4 5 (per Snapshoot) 
 
 

P.8.3 Visualitzar l’estat d’un parell. 
 
pairdisplay -g <dev_group> -d <dev_name> –fc 

“pairdisplay”: comanda de visualització de parells. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertany el parell. 
“-d <dev_name>”: per indicar el nom del parell. 
“-fc”: per veure el percentatge de còpia del parell 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc>pairdisplay –g TCVMS –d vms1 -fc 
Group PairVol(L/R) (Port#,TID, LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000),77050193,1000.SMPL,---,---,---,---,--- 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000),77050221,2000.SMPL,---,---,---,---,--- 
 
Explicacions: 

“vms1(L)”: volum “vms1” en la instància local 
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“vms1(R)”: volum “vms1” en la instància remota 
 

“P-VOL”: vol dir que és el volum primari del parell (origen de la rèplica). 
“S-VOL”: vol dir que és el volum secundari (destí de la rèplica). 
“SMPL” (símplex): vol dir que no hi ha replicació en aquest volum. 

 
Amb tot, l’estat dels parells de les rèpliques es pot consultar en qualsevol 
moment des de l’eina WebTool, on es pot observar com s’intercanvien els rols 
de LUNs locals i remotes. De totes maneres, es recomanable utilitzar les eines 
pairdisplay per tal de visualitzar l’estat dels parells de TrueCopy 
 

 
 

Fig.P.10. Estat dels parells de TrueCopy del sistema KAITO_CP 
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Fig.P.11. Estat dels parells de TrueCopy del sistema KAITO_CB 
 

P.8.4 Visualitzar l’estat d’un grup 
 
pairdisplay -g <dev_group> –fc 

“pairdisplay”: comanda de visualització de parells. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertanyen els parells a 
visualizar. 
“-fc”: per veure el percentatge de còpia del parell 
 

A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc>pairdisplay –g TCVMS -fc 
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000),77050193,1000.P-VOL,PAIR,NEVER,100,2000 - 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000),77050221,2000.S-VOL,PAIR,NEVER,100,1000 - 
TCVMS vms2(L) (CL2-D,1,1006),77050193,1006.P-VOL,PAIR,NEVER,100,2006 - 
TCVMS vms2(R) (CL2-D,1,2006),77050221,2006.S-VOL,PAIR,NEVER,100,1006 - 
TCVMS vms3(L) (CL2-D,1,1021),77050193,1021.P-VOL,PAIR,NEVER,100,2021 - 
TCVMS vms3(R) (CL2-D,1,2021),77050221,2021.S-VOL,PAIR,NEVER,100,1021 - 
 
Explicacions: 
 “vms1(L)”: volum “vms1” en la instància local (horcm0) 
 “vms1(R)”: volum “vms1” en la instància remota (horcm1) 
   

“NEVER”:  descriu el comportament que tindrà el sistema de rèplica en 
cas de fallida de la connexió entre les cabines on s’està produint la 
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replicació. Només és aplicable en el cas de TrueCopy. Es descriu en la 
comanda de paircreate. 

 

P.8.5 Crear un parell de replicació 
 
En Cas de ShadowImage i Copy-on-Write  
 
paircreate -g <dev_group> -d <dev_name>  -vl 

“paircreate”: comanda de creació del parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertany el volum a 
replicar. 
“-d <dev_name>”: indicar el nom del volum que es vol posar en rèplica. 
“-vl”: indica el sentit de la replicació. vl vol dir local i el P-VOL serà el 
volum descrit a la instància del host on s’executa la comanda (instància 
parell)  i el S-VOL serà el volum descrit a la instància imparell. L’altra 
opció és   –vr (cas contrari)    En el nostre cas, sempre farem la 
replicació en el sentit ‘vl’. Quan es crea un parell de replicació, no es 
demana confirmació i per tant, la LUN de destinació es modifica 
immediatament i sense possibilitat de retorn. 

 
En Cas de TrueCopy  

paircreate -g <dev_group> -d <dev_name> -f never -vl 
 
Els paràmetres són els mateixos que en el cas anterior, però s’ha d’especificar 
a més el fence. Hi ha dues opcions de fence que descriu el comportament del 
parell en cas de fallida de la rèplica:  

• Fence=data: quan es fa write d’un I/O i hi ha un problema a la replicació, 
llavors el resultat d’aquest write és error. D’aquesta manera es pot 
garantir que els volums aparellats sempre seran idèntics, però es 
denegarà el servei. Aquesta opció és aconsellable en entorns 
Mainframe. 

• Fence=never: quan es fa un write d’un I/O i hi ha un problema a la 
replicació, llavors la modificació només es fa al P-VOL i no es denega el 
servei, però la rèplica deixa de ser idèntica. Quan se superi el problema 
originat a la rèplica, es poden tornar a sincronitzar els parells. 

 
Triarem la opció fence=never per generar els parells de TrueCopy. 
 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> Paircreate –g TCVMS –d vms1 –f never -vl 
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000),77050193,1000.P-VOL,COPY,NEVER,0,2000 - 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000),77050221,2000.S-VOL,COPY,NEVER,-,1000 – 
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P.8.6 Crear un grup de replicació 
 
En Cas de ShadowImage i Copy-on-Write  

 
paircreate -g <dev_group> -vl 

  les opcions són les mateixes que en el cas anterior. 
 
En Cas de TrueCopy  

 
paircreate -g <dev_group> -f never -vl 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> Paircreate –g TCVMS –f never -vl 
Group PairVol(L/R) (Port#,TID, LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,   %,P-LDEV# M 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000)77050193 1000.P-VOL COPY NEVER, 0 2000 - 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000)77050221 2000.S-VOL COPY NEVER,-- 1000 - 
TCVMS vms2(L) (CL2-D,1,1006)77050193 1006.P-VOL COPY NEVER, 0 2006 - 
TCVMS vms2(R) (CL2-D,1,2006)77050221 2006.S-VOL COPY NEVER,-- 1006 - 
TCVMS vms3(L) (CL2-D,1,1021)77050193 1021.P-VOL COPY NEVER, 0 2021 - 
TCVMS vms3(R) (CL2-D,1,2021)77050221 2021.S-VOL COPY NEVER,-- 1021 - 
TCVMS vms4(L) (CL2-D,1,1037)77050193 1037.P-VOL COPY NEVER, 0 2037 - 
TCVMS vms4(R) (CL2-D,1,2037)77050221 2037.S-VOL COPY NEVER,-- 1037 - 
TCVMS vms5(L) (CL2-D,1,1042)77050193 1042.P-VOL COPY NEVER, 0 2042 - 
TCVMS vms5(R) (CL2-D,1,2042)77050221 2042.S-VOL COPY NEVER,-- 1042 - 
TCVMS vms6(L) (CL2-D,1,1058)77050193 1058.P-VOL COPY NEVER, 0 2058 - 
TCVMS vms6(R) (CL2-D,1,2058)77050221 2058.S-VOL COPY NEVER,-- 1058 - 
TCVMS vms7(L) (CL2-D,1,1068)77050193 1068.P-VOL COPY NEVER, 0 2068 - 
TCVMS vms7(R) (CL2-D,1,2068)77050221 2068.S-VOL COPY NEVER,-- 1068 – 
 

P.8.7 Split temporal d’un parell 
 
pairsplit -g <dev_group> -d <dev_name> 

“pairsplit”: comanda de desfer el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertany el parell. 
“-d <dev_name>”: per indicar el nom del volum que es vol desfer 
temporalment. 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> Pairsplit –g TCVMS –d vms2 
Group PairVol(L/R) (Port#,TID, LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMS vms2(L) (CL2-D,1,1006)77050193 1006.P-VOL PSUS NEVER, 1 2006 - 
TCVMS vms2(R) (CL2-D,1,2006)77050221 2006.S-VOL SSUS NEVER, 100 1006 – 
 
Comentaris: 

En el cas de TrueCopy i ShadowImage, des de que es fa split fins que 
s’arriba a l’estat de PSUS i SSUS es triga un temps en fer les darreres 
actualitzacions. 
En el cas de CoW, quan es fa pairsplit, es poden utilitzar immediatament 
els dos volums, tant el físic, com el volum virtual sense necessitat 
d’esperar. 
Es aconsellable fer un flush de les dades abans de fer un split. 
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P.8.8 Split temporal d’un grup de replicació 
 
pairsplit -g <dev_group> 

“pairsplit”: comanda de desfer el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup que es vol desfer 
temporalment. 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> Pairsplit –g TCVMS 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000)77050193 1000.P-VOL PSUS NEVER, 0 2000 - 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000)77050221 2000.S-VOL SSUS NEVER, 100 1000 - 
TCVMS vms2(L) (CL2-D,1,1006)77050193 1006.P-VOL PSUS NEVER, 3 2006 - 
TCVMS vms2(R) (CL2-D,1,2006)77050221 2006.S-VOL SSUS NEVER, 100 1006 - 
TCVMS vms3(L) (CL2-D,1,1021)77050193 1021.P-VOL PSUS NEVER, 1 2021 - 
TCVMS vms3(R) (CL2-D,1,2021)77050221 2021.S-VOL SSUS NEVER, 100 1021 - 
TCVMS vms4(L) (CL2-D,1,1037)77050193 1037.P-VOL PSUS NEVER, 22 2037 - 
TCVMS vms4(R) (CL2-D,1,2037)77050221 2037.S-VOL SSUS NEVER, 100 1037 - 
TCVMS vms5(L) (CL2-D,1,1042)77050193 1042.P-VOL PSUS NEVER, 0 2042 - 
TCVMS vms5(R) (CL2-D,1,2042)77050221 2042.S-VOL SSUS NEVER, 100 1042 - 
TCVMS vms6(L) (CL2-D,1,1058)77050193 1058.P-VOL PSUS NEVER, 21 2058 - 
TCVMS vms6(R) (CL2-D,1,2058)77050221 2058.S-VOL SSUS NEVER, 100 1058 - 
TCVMS vms7(L) (CL2-D,1,1068)77050193 1068.P-VOL PSUS NEVER, 2 2068 - 
TCVMS vms7(R) (CL2-D,1,2068)77050221 2068.S-VOL SSUS NEVER, 100 1068 – 
 
Comentaris:  
Per tornar a sincronitzar un grup en estat PSUS/SSUS, cal utilitzar la comanda 
pairresync 
 

P.8.9 Split definitiu d’un parell 
 
pairsplit -g <dev_group> -d <dev_name> -S 

“pairsplit”: comanda de desfer el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertany el parell. 
“-d <dev_name>”: per indicar el nom del volum que es vol desfer 
definitivament. 
“-S”: paràmetre per indicar l’split definitiu 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> Pairsplit –g TCVMS –d vms1 -S 
Group PairVol(L/R) (Port#,TID, LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000)77050193 1000.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000)77050221 2000.SMPL -- ---,--- --- - 
 
Comentaris: 

Torna el parell a l’estat de SMPL 
Per tornar a sincronitzar el parell que ha efectuat split definitivament, cal 
tornar a crear el parell amb paircreate 
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P.8.10 Split definitiu d’un grup 
 
pairsplit -g <dev_group> -S 

“pairsplit”: comanda de desfer el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup que es vol separar 
definitivament. 
 “-S”: paràmetre per indicar l’split definitiu 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> Pairsplit –g TCVMS -S 
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000)77050193 1000.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000)77050221 2000.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms2(L) (CL2-D,1,1006)77050193 1006.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms2(R) (CL2-D,1,2006)77050221 2006.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms3(L) (CL2-D,1,1021)77050193 1021.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms3(R) (CL2-D,1,2021)77050221 2021.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms4(L) (CL2-D,1,1037)77050193 1037.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms4(R) (CL2-D,1,2037)77050221 2037.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms5(L) (CL2-D,1,1042)77050193 1042.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms5(R) (CL2-D,1,2042)77050221 2042.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms6(L) (CL2-D,1,1058)77050193 1058.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms6(R) (CL2-D,1,2058)77050221 2058.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms7(L) (CL2-D,1,1068)77050193 1068.SMPL -- ---,--- --- - 
TCVMS vms7(R) (CL2-D,1,2068)77050221 2068.SMPL -- ---,--- --- - 
 
Comentaris: 

Torna el grup a l’estat de SMPL 
Per tornar a sincronitzar el grup que ha fet split definitivament, cal tornar 
a crear el parell amb paircreate 

P.8.11 Resincronització directa d’un parell 
 
pairresync -g <dev_group> -d <dev_name> 

“pairresync”: comanda per resincronitzar el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertany el parell. 
 “-d <dev_name>”: per indicar el nom del volum que es vol resincronitzar. 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> Pairresync –g TCVMS –d vms1 
 
Explicació: 

Es fa un resincronització del parell en el sentit P-VOL à S-VOL. 

 

P.8.12 Resincronització directa d’un grup 
 
pairresync -g <dev_group> 

“pairresync”: comanda per resincronitzar el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup que es vol resincronitzar. 
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A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> pairresync –g TCVMS 
 
Explicació: 

Es fa un resincronització de tots els parells del grup en el sentit P-VOL 
à S-VOL. 

P.8.13 Resincronització inversa d’un parell 
 
En Cas de ShadowImage i Copy-on-Write  
 
pairresync -g <dev_group> -d <dev_name> -restore 

“pairresync”: comanda per resincronitzar el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertany el parell.  
“-d <dev_name>”: per indicar el nom del volum que es vol resincronitzar 
de manera inversa. 
“-restore”: només en el cas de ShadowImage i CoW, per indicar que es 
fa una sincronització inversa. 

 
En Cas de TrueCopy  
 
pairresync -g <dev_group> -d <dev_name> -swapp 

“pairresync”: comanda per resincronitzar el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup on pertany el parell.  
“-d <dev_name>”: per indicar el nom del volum que es vol resincronitzar 
de manera inversa. 
“-swapp”: només en el cas de TrueCopy, per indicar que es fa una 
sincronització inversa.  

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda. 
 
En Cas de ShadowImage i Copy-on-Write  

C:\HORCM\etc> Pairresync –g SIVMS1 –d vms1 -restore  
 
En Cas de TrueCopy  

C:\HORCM\etc> Pairresync –g TCVMS –d vms1 -swapp 
 

Explicació: 
Es fa un resincronització del parell en el sentit S-VOL → P-VOL.  

 



Apèndix P: Entorn de Rèplica  67 
 

 
 

Fig.P.12. TrueCopy on s’utilitza swapp 
 
 
En la figura P.12 veiem un cas de TrueCopy on s’utilitza l’opció swapp per a fer 
sincronització inversa: 

P.8.13 Resincronització inversa d’un grup 
En Cas de ShadowImage i Copy-on-Write  
 
pairresync -g <dev_group> -restore 

“pairresync”: comanda per resincronitzar el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup que es vol resincronitzar 
de manera inversa. 
“-restore”: només en el cas de ShadowImage i CoW, per indicar que es 
fa una sincronització inversa. 

 
En Cas de TrueCopy  
 
pairresync -g <dev_group> -swapp 

“pairresync”: comanda per resincronitzar el parell. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup que es vol resincronitzar 
de manera inversa. 
“-swapp”: només en el cas de TrueCopy, per indicar que es fa una 
sincronització inversa. 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda. 
 
En Cas de ShadowImage i Copy-on-Write  

C:\HORCM\etc> Pairresync –g SSPROVA -restore  
 
En Cas de TrueCopy  

C:\HORCM\etc> Pairresync –g TCVMS -swapp 
 
Explicació: 

Es fa un resincronització dels parells del grup en el sentit S-VOL → P-
VOL.  



68                                                                     Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

P.8.14 Espera activa 
 
pairevtwait –g <dev_group> -d <dev_name> -s 
<estat_esperat_PVOL> -ss <estat_esperat_SVOL> -t <time-out> 

“pairevtwait”: comanda per a esperar l’estat d’un o més parells. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup al qual pertany el parell 
(els parells del qual es vol esperar l’estat. 
“-d <dev_name>”: per indicar el nom del parell del qual es vol esperar 
l’estat 
“-s <estat_esperat_PVOL>”: indica l’estat que es vol esperar del P-VOL 
“-ss <estat_esperat_SVOL>”: indica l’estat que es vol esperar del S-VOL 
“-t <time-out>”: temps màxim d’espera en segons, on l’estat esperat pot 
ser: smpl, copy/rcpy, pair, psus, ó psue/pdub. 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> pairevtwait -g SIVMS1 -d vms6 -s pair -t 20  

 
On s’espera que el PVOL del parell vms6 s’espera que arribi a l’estat de pair 
amb un timeout de 20 segons. 

P.8.15 Canvi de rols (només amb TrueCopy) 
 
Horctakeover  –g <dev_group> -d <dev_name>  

“horctakeover”: comanda per a fer swapp de PVOL i SVOL. 
“-g <dev_group>”: per indicar el nom del grup al qual pertany el parell 
(els parells del qual es vol fer swapp. 
“-d <dev_name>”: per indicar el nom del parell del qual es vol fer swapp 

 
A continuació trobem un exemple d’execució d’aquesta comanda: 
 
C:\HORCM\etc> horctakeover -g TCVMS -d vms4  
Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMS vms1(L) (CL2-D,1,1000),77050193,1000.P-VOL,COPY,NEVER,25,2000 - 
TCVMS vms1(R) (CL2-D,1,2000),77050221,2000.S-VOL,COPY,NEVER,-,1000 - 
TCVMS vms2(L) (CL2-D,1,1006),77050193,1006.P-VOL,PAIR,NEVER,100,2006 - 
TCVMS vms2(R) (CL2-D,1,2006),77050221,2006.S-VOL,PAIR,NEVER,100,1006 - 
TCVMS vms3(L) (CL2-D,1,1021),77050193,1021.P-VOL,COPY,NEVER,41,2021 - 
TCVMS vms3(R) (CL2-D,1,2021),77050221,2021.S-VOL,COPY,NEVER,-,1021 - 
TCVMS vms4(L) (CL2-D,1,1037),77050193,1037.S-VOL,PAIR,NEVER,100,2037 - 
TCVMS vms4(R) (CL2-D,1,2037),77050221,2037.P-VOL,PAIR,NEVER,100,1037 - 
TCVMS vms5(L) (CL2-D,1,1042),77050193,1042.P-VOL,COPY,NEVER,19,2042 - 
TCVMS vms5(R) (CL2-D,1,2042),77050221,2042.S-VOL,COPY,NEVER,-- 1042 - 
TCVMS vms6(L) (CL2-D,1,1058),77050193,1058.P-VOL,PAIR,NEVER,100,2058 - 
TCVMS vms6(R) (CL2-D,1,2058),77050221,2058.S-VOL,PAIR,NEVER,100,1058 - 
TCVMS vms7(L) (CL2-D,1,1068),77050193,1068.P-VOL,COPY,NEVER,60,2068 - 
TCVMS vms7(R) (CL2-D,1,2068),77050221,2068.S-VOL,COPY,NEVER,-,1068 - 

 
Explicació:  

Horctakeover, només en el cas de TrueCopy, i en el cas de que el parell 
(els parells) estigui en estat de pair, fa un swapp del rol de PVOL i 
SVOL. 
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APÈNDIX Q: SERVEIS DE CONTINGÈNCIA 
 
Taula Q.1: Ubicació dels blogs. 
 

 
 
 

Q.1. Tractament de desastre de TrueCopy en cas de 
caiguda de KAITO_CP 
 

 
 

Fig.Q.1. Esquema de desastre a KAITO_CP2 

 
  
En el cas de que hi hagi un desastre amb la cabina KAITO_CP i ‘hagi de donar 
servei de contingència amb la rèplica que hi ha a KAITO_CB s’han de fer les 
següents passes: 
 
C:\HORCM\etc>  set HORCMINST=1 
 

                                            
2 Fotografia extreta de documentació interna de HDS. 
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Assignem l’id de la instància remota. Suposem que no podem treballar amb la 
instància 0 perquè no podem accedir a la command device del CP. 

 
C:\HORCM\etc>  set HORCC_MRCF= 

entorn de TrueCopy 
 

C:\HORCM\etc>  horcmstart 1 
arrencar la instància 1. No podem arrencar la instància 0 
 

starting HORCM inst 1 
HORCM inst 1 starts successfully. 
 
C:\HORCM\etc> pairdisplay -g TCVMSPROV -fc –l 

amb l’opció ‘-l’ només visualitzem les LUNs visibles de la cabina CB; no 
tenim accés a l’estat de les LUNs de la cabina CP 
  

Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence, %,P-LDEV# M 
TCVMSPROV vmsprov1(L) (CL2-D,1,2018),77050221,2018.S-VOL,PAIR,NEVER,100,1018 – 
 
C:\HORCM\etc> pairsplit -R -g TCVMSPROV 

amb l’opció ‘-R’ tornem les LUNs a l’estat de SMPL i per tant es 
destrossen els parells de replicació. 

 
C:\HORCM\etc> pairdisplay -g TCVMSPROV -fc –l 

tornem a visualitzar l’estat de les LUNs un cop trencat els parells de 
sincronització per comprovar que queden en estat de SMPL. 
 

Group PairVol(L/R) (Port#,TID,LU),Seq#,LDEV#.P/S,Status,Fence,%,P-LDEV# M 
TCVMSPROV vmsprov1(L) (CL2-D,1,2018),77050221,2018.SMPL,---,---,---,--- - 
 
 
Un cop trencats els parells de replica ja podem donar visibilitat des dels 
servidors a les LUNs de KAITO_CB en mode Lectura/Escriptura. 
 
Finalment, quan la cabina KAITO_CP torni a estar en funcionament, ens 
trobarem que l’estat dels parells de TrueCopy serà de PSUE/SSUE i caldrà 
tornar a fer un paircreate per tornar a generar la replicació. 
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Q.2. Cascada TrueCopy – ShadowImage 
 
S’ha fet una configuració en cascada amb TrueCopy i ShadowImage tal com es 
mostra a la figura següent: 
 
 
                   KAITO_CP                                                                       KAITO_CB 

 
Fig.Q.2. Cascada de replicació3 

 
 
Els volums S-VOL dels parells de TrueCopy esdevenen els P-VOL de 
ShadowImage. La còpia de ShadowImage és sempre asíncrona i per tant, 
sense impacte en el temps de resposta als servidors que tenen volums 
assignats de la cabina KAITO_CB. Per tant tota actuació de manteniment sobre 
els volums de producció, tant al CP com al CB es poden vehicular via 
ShadowImage (i també amb Copy on Write).  
  
A continuació es mostra la seqüència de comandes a utilitzar si es vol fer 
Backup d’algun volum sincronitzat amb ShadowImage : 
 

Fer flush de dades abans de trencar el parell:  
pairdisplay –x sync all 

(fa baixar la cache a disc) 
 

Suspendre el parell (ull no definitivament amb –S):  
pairsplit –g <grup> -d <parell> 

 
Fer espera activa per a que arribin a l’estat de psus/ssus:  
pairevtwait - g <grup> -d <parell> -ss ssus -t 
<temps_espera_màxim> 
 
Muntar el volum S-VOL del qual s’ha de fer backup (en el cas de 
Windows,  pairdisplay –x mount ...) 

 
                                            
3 Fotografia extreta de documentació interna de HDS. 
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Fer Backup: 
 

Desmuntar el volum S-VOL (en el cas de Windows,  
pairdisplay –x umount <logical_drive> 

 
Resincronitzar el parell: 

pairresync –g <grup> -d <parell> 
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APÈNDIX R: PLA DE PROVES 

R.1. Pla de proves - OpenVMS 

R.1.1 Proves d’interacció amb les cabines AMS1000 

R.1.1.1 Creació d’una nova unitat de 5Gb. 
 
Descripció: creació d’una nova unitat en un Raid Group de la cabina 
KAITO_CP, visible pel servidor VEGETA2, i provarem l’accés correcte de 
lectura i escriptura. 
 
Comandes i accions associades: 

 
Operacions amb KAITO_CP i KAITO_CB: 
 
“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “1018” (5Gb) amb H-LUN “52” 
als Host Group següents: 

• KAITO_CP: Ports 0A i 1A: VEGETA_HBA1 
• KAITO_CP: Ports 0B i 1B: VEGETA_HBA2 

 
Operacions amb el servidor VEGETA: 
 
Reconèixer la nova unitat:  

sysman> io scsi_path_verify 
sysman> io autoconfigure 
 

Inicialitzar la nova unitat:  
$ init $1$dga1018: plaproves 
 

Muntar la nova unitat:  
$ mount /system $1$dga1018: plaproves plaproves 

 
Revisar paràmetres de la nova unitat:  

$ show dev $1$dga1018: /full 
 
Anotar el valor dels paràmetres següents:  

• “Total Blocks” 
• “Logical Volume Size” 
• “Expansion Size Limit”. 

 
Proves d’escriptura i lectura: 

• Crear un parell de fitxers de text, llegir-los, modificar-los, etc. 
• En tot cas, acabar deixant un parell de fitxers per a les proves següents: 

“prova1.txt” amb contingut “prova1” 
“prova2.txt” amb contingut “prova2” 
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R.1.1.2 Crear un parell de replicació TrueCopy. 
 
Descripció: Donar alta disponibilitat a la nova unitat creada, fent replicació 
síncrona contra una unitat de les mateixes característiques situada a una 
cabina remota (KAITO_CB). Mantenir arxius oberts per comprovar que això no 
afecta a la creació del parell. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb KAITO_CP i KAITO_CB: 
 
“Storage Navigator Modular” 

• Assignació LUN “1018” / H-LUN “52” al Host Group de KAITO_CP: Port 
1D: TrueCopy 

• Assignació LUN “2018” / H-LUN “52” al Host Group de KAITO_CB: Port 
1D: TrueCopy 

 
Servidor “SON_GOKU” à HORCM  
 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm0.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name      Port#    TID     LUN#    MU# 
CVMSPROV      vmsprov1      CL2-D    1      1018 

 
HORCM_INST 
#dev_group          IPadress           service 
TCVMSPROV       192.168.150.100         horcm1 

 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm1.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name      Port#    TID LUN#    MU#  
TCVMSPROV      vmsprov1     CL2-D     1      2018 

 
HORCM_INST  
#dev_group           Padress           service 
TCVMSPROV  192.168.150.100     horcm0 

 
(Mode Consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy i crear el parell: 

cd c:\horcm\etc 
set HORCMINST=0 (assignació de la id de la instància local) 
set HORCC_MRCF= (establiment de l’entorn per a TrueCopy) 
horcmstart 0 1 (podem crear el grup directament) 
paircreate -g TCVMSPROV -f never –vl 

 
Hem de poder veure la correcta creació amb la següent comanda: 

pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 
 
Hem de comprovat que el parell s’ha creat i s’ha quedat amb l’estat de “PAIR” i 
que el mètode de sincronització és el “NEVER”. Durant la creació varem haver 
d’esperar un temps fins a arribar a aquest estat de PAIR, en tot cas, varem 
poder veure el percentatge de creació que portava en cada moment. 
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Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Comprovar que des del servidor podem seguir accedint: 

edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 

R.1.1.3 Split temporal i resincronització. 
 
Descripció: Volem trencar temporalment (split) el parell de replicació, per 
tornar-lo a regenerar després. Amb aquesta prova simulem situacions en que 
ens pugui interessar no traslladar al sistema secundari fets al volum primari. 
Aquesta prova es va fer amb els arxius oberts per comprovar no hi ha cap 
problema al fer això. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Trenquem temporalment la replicació del parell: 

pairsplit -g TCVMSPROV -d vmsprov1  
pairdisplay -g TCVMSPROV -d vmsprov1 –fc  
(hem de poder veure que estan en estat de “PSUS”)  

 
Editar i modificar les dades de la unitat: 

edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
deixar de contingut la cadena: “prova1 – prova1” 

edit $1$dga1018:[000000]prova2.txt 
deixar de contingut la cadena: “prova2 – prova2” 

 
Com que suposem que tot ha anat bé i volem tornar a tenir rèplica amb les 
dades del volum primari com a correctes, resincronitzem el parell de rèplica: 

pairresync -g TCVMSPROV -d vmsprov1  
pairdisplay -g TCVMSPROV -d vmsprov1 –fc 
(hem de poder veure que ha tornat a l’estat de “PAIR”) 

 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Comprovar que les dades que hem modificat segueixen com les hem deixat: 
  type $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
  (el contingut ha de ser la cadena: “prova1 – prova1”) 

type $1$dga1018:[000000]prova2.txt 
  (el contingut ha de ser la cadena: “prova2 – prova2”) 
 

R.1.1.4 Split temporal i recuperació. 
 
Descripció: Volem trencar temporalment (split) el parell de replicació, per 
tornar-lo a regenerar després, com en el punt anterior, però a diferència 
d’aquest, ara volem fer ús del volum secundari que hem mantingut com a 
còpia, per tornar a la situació anterior del split temporal. En aquesta prova el 
tema dels arxius oberts no sembla gaire interessant, doncs haurem de muntar i 
desmuntar les unitats amb els canvis. 



76                                                                     Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Trenquem temporalment la replicació del parell: 

pairsplit -g TCVMSPROV -d vmsprov1  
pairdisplay -g TCVMSPROV -d vmsprov1 –fc 
(hem de poder veure que estan en estat de “PSUS”)  

 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Editar i modificar les dades de la unitat: 

edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
  deixar de contingut la cadena: “prova11 – prova11 – prova11” 

edit $1$dga1018:[000000]prova2.txt 
  deixar de contingut la cadena: “prova22 – prova22 – prova22” 
 
Suposant que l’actualització de dades no ha anat bé, tenim la possibilitat de 
recuperar-nos de la rèplica remota. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Trenquem definitivament el parell: 

pairsplit -g TCVMSPROV -d vmsprov1 -S 
pairdisplay -g TCVMSPROV -d vmsprov1 –fc 
(hem de poder veure que estan en estat de “SMPL”) 

 
“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “2018” (5Gb) amb H-LUN “53” 
als Host Group següents: 

• KAITO_CB: Ports 0A i 1A: VEGETA_HBA1 
• KAITO_CB: Ports 0B i 1B: VEGETA_HBA2 

 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Desmuntar la unitat origen de la rèplica perquè ara muntarem la rèplica:  

$ dismount plaproves 
 
Reconèixer la nova unitat:  

sysman> io scsi_path_verify 
sysman> io autoconfigure 

 
Muntar la nova que havia sigut de rèplica (i que ara ens fa servei de 
recuperació):  

$ mount /system $1$dga2018: plaproves plaproves 
 
Editar i modificar les dades de la unitat per comprovar que és una unitat vàlida: 

edit $1$dga2018:[000000]prova1.txt 
  (el contingut ha de ser la cadena: “prova1 – prova1”) 

edit $1$dga1018:[000000]prova2.txt 
  (el contingut ha de ser la cadena: “prova2 – prova2”) 
 
Fer la recuperació de la unitat origen del parell de còpia:  

$ dismount $1$dga2018: 
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$ mount /over=id $1$dga2018: 
$ mount/for $1$dga1018: 
$ back/lo/image $1$dga2018: $1$dga1018: 

 
Verificar que la còpia s’ha fet: 

$ dism $1$dga2018: 
$ mount/system $1$dga1018: plaproves plaproves 

  
type $1$dga2018:[000000]prova1.txt 

  (el contingut ha de ser la cadena: “prova1 – prova1”) 
type $1$dga1018:[000000]prova2.txt 

  (el contingut ha de ser la cadena: “prova2 – prova2”) 
 
 
Operacions amb la cabina de discos: 
 
Tornar a crear el parell de replicació: 

paircreate -g TCVMSPROV -f never –vl 
pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 

 
Ara hem d’esperar a veure que el parell estigui en estat de “PAIR”. 
Aturem les instàncies de gestió del TrueCopy perquè ja no les farem servir: 

horcmshutdown 0 1 
 

R.1.1.5 Crear un clon físic mitjançant ShadowImage.  
 
Descripció: Fem un Backup de la nostra unitat de proves fent servir la utilitat 
ShadowImage. Això fa una còpia física de tot el contingut de la unitat cap a 
una altra unitat, de manera que la LUN de destí ha de ser exactament de la 
mateixa capacitat que la LUN origen. Mirarem que aquesta unitat estigui en un 
Raid Group diferent. El que no podem fer és que la còpia es faci d’una cabina a 
una altra doncs les llicències de ShadowImage no ho permet. Així doncs, tant 
l’origen com el destí de la còpia ha de ser KAITO_CB. Després de fer el 
Backup, actualitzarem la unitat d’origen de la còpia, i comprovarem les 
diferències entre les dues unitats (l’origen de la còpia serà una unitat amb 
sincronització de TrueCopy). Intentarem mantenir arxius oberts a la unitat 
origen de la còpia per a comprovar que no hi ha cap inconvenient en fer això. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Editar i modificar (sense guardar modificacions) un arxiu de la unitat origen: 

$ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
  Afegir la següent cadena de text: “proves ShadowImage” 

(hem mantingut editat aquest arxiu perquè així comprovarem 
després com es comporta el ShadowImage) 
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Operacions amb les cabines de discos: 
 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm2.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name     Port#    TID    LUN#   MU# 
SIVMSPROV     vmsprov      CL2-A     1     2018 

 
HORCM_INST 
#dev_group         IPadress         service 
SIVMSPROV      192.168.150.100       horcm3 

 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm3.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name      Port#   TID   LUN#    MU#  
SIVMSPROV      vmsprov       CL2-A    1    2082 

 
HORCM_INST 
#dev_group          IPadress           service 
SIVMSPROV  192.168.150.100     horcm2 

 
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del ShadowImage i crear el 
parell: 

cd c:\horcm\etc 
set HORCMINST=2 
set HORCC_MRCF=1 
horcmstart 2 3 
paircreate -g SIVMSPROV –vl (podem crear el grup directament) 
pairdisplay -g SIVMSPROV –fc (visualitzem que el parell de 
ShadowImage s’hagi creat) 

 
Hem de comprovar que el parell s’ha creat i s’ha quedat amb l’estat de “PAIR”. 
Hem hagut d’esperar un temps fins arribar a aquest estat de PAIR, en tot cas, 
hem vist el percentatge de creació que porta en cada moment. 
 
Un cop feta la còpia, trencar el parell definitivament: 

pairsplit -g SIVMSPROV -d vmsprov -S 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Comprovar que des del servidor podem seguir accedint a l’origen de la còpia: 

edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Comprovar que des del servidor podem accedir al destí de la còpia. 
 
Operacions amb la cabina de discos: 
 
“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “2082” (5Gb) amb H-LUN “55” 
als Host Group següents: 

• KAITO_CB: Ports 0A i 1A: VEGETA_HBA1 
• KAITO_CB: Ports 0B i 1B: VEGETA_HBA2 
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Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Reconèixer la nova unitat:  

sysman> io scsi_path_verify 
sysman> io autoconfigure 

 
Revisar paràmetres de la nova unitat:  

“$ show dev $1$dga2082: /full” 
 

Anotar el valor dels paràmetres següents:  
• “Total Blocks” 
• “Logical Volume Size” 
• “Expansion Size Limit”. 

 
Visualitzar un dels arxius per comprovar clonatge del contingut: 

$ edit $1$dga2082:[000000]prova1.txt 
 
Aturar les instàncies de gestió del ShadowImage: 
 horcmshutdown 2 3 
 
 

R.1.1.6 Crear un clon virtual d’aquesta unitat en discos de baix rendiment a 
una cabina remota. Actualitzar dades i veure si hi ha diferències. 
 
Descripció: Fem un Backup de la nostra unitat de proves fent servir la utilitat 
Copy-on-Write. Això fa una còpia virtual (SnapShoot) del contingut de la unitat, 
de manera que les modificacions que després es vagin fent a la LUN origen de 
la còpia, s’aniran guardant en una matriu de canvis. Aquesta unitat estarà en un 
Raid Group diferent. El que no podem fer és que la còpia es faci d’una cabina a 
una altra, doncs les llicències de Copy-on-Write no ho permeten. Així doncs, 
tant l’origen com el destí de la còpia serà KAITO_CB. Després de fer el 
Backup, actualitzarem la unitat d’origen de la còpia i comprovarem les 
diferències entre les dues unitats. (l’origen de la còpia serà una unitat amb 
sincronització de TrueCopy). Mantindrem arxius oberts a la unitat origen de la 
còpia per a comprovar que no hi ha cap inconvenient en fer això. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Editar i modificar (sense guardar modificacions) un arxiu de la unitat origen: 

$ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Afegirem la següent cadena de text: “proves Copy-on-Write” (mantenim editat 
aquest arxiu perquè així comprovarem després com es comporta el Copy-on-
Write) 
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Operacions amb les cabines de discos: 
 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm4.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name    Port# TID    LUN#   MU# 
SSVMSPROV    lpvmsprov    CL2-A    1    2018 
 
HORCM_INST 
#dev_group      IPadress          service 
SSVMSPROV   192.168.150.100     horcm5 

 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm5.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group   dev_name     Port#  TID   LUN#   MU#  
SSVMSPROV    lpvmsprov     CL2-A   1    3082 
 
HORCM_INST 
#dev_group          IPadress            service 
SSVMSPROV  192.168.150.100      horcm4 

 
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del Copy-on-Write i crear 
el parell: 

cd c:\horcm\etc 
set HORCMINST=4 
set HORCC_MRCF=1 
horcmstart 4 5 
paircreate -g SSVMSPROV –vl (podem crear el grup directament) 
pairdisplay -g SSVMSPROV –fc   

 
Comprovem que el parell s’ha creat i s’ha quedat amb l’estat de “PAIR”. És molt 
possible que haguem d’esperar un temps fins a arribar a aquest estat de PAIR, 
en tot cas, podrem veure el percentatge de creació que porta en cada moment. 
 
 
Un cop feta la còpia, trencar el parell definitivament: 

pairsplit -g SSVMSPROV -d lpvmsprov -S 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Comprovar que des del servidor podem seguir accedint a l’origen de la còpia: 

edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
  
Comprovar que des del servidor podem accedir al destí de la còpia: 
 
Operacions amb la cabina de discos: 
 
“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “3082” (5Gb) amb H-LUN “57” 
als Host Group següents: 

• KAITO_CB: Ports 0A i 1A: VEGETA_HBA1 
• KAITO_CB: Ports 0B i 1B: VEGETA_HBA2 
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Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Reconèixer la nova unitat:  

sysman> io scsi_path_verify 
sysman> io autoconfigure 

 
Revisar paràmetres de la nova unitat:  

“$ show dev $1$dga3082: /full” 
Anotar el valor dels paràmetres següents:  

• “Total Blocks” 
• “Logical Volume Size” 
• “Expansion Size Limit”. 

 
Visualitzar un dels arxius per comprovar clonatge del contingut: 

edit $1$dga3082:[000000]prova1.txt 
 
Aturar les instàncies de gestió del Copy-on-Write: 
 horcmshutdown 4 5 
 

R.1.1.7 Ampliar la grandària d’aquesta unitat amb 200Gb més. 
 
Descripció: Comprovar quin procediment s’ha de seguir per ampliar l’espai 
d’una unitat, i les operacions de reconeixement d’aquest espai a la banda del 
servidor.  
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Desmuntar la unitat perquè no pot haver accés en aquesta operació: 

$ dismount $1$dga1018 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Trenquem la replicació del parell, perquè en aquesta operació no pot estar 
actuant el TrueCopy: 

set HORCMINST=0 (assignació de la id de la instància local) 
set HORCC_MRCF= (establiment de l’entorn per a TrueCopy) 
horcmstart 0 1 
pairsplit -g TCVMSPROV -d vmsprov1 -S 
pairdisplay -g TCVMSPROV -d vmsprov1 –fc 
(hem de poder veure que estan en estat de “SMPL”) 

 
Ampliar l’espai de la unitat, fent una LUSE amb altres LUN’s: 

• KAITO_CP à “Storage Navigator Modular” à “LUN Expansion”, i 
adjuntar LUN’s “1001” i “1004” (d’aquesta manera aconseguim 205Gb). 

• KAITO_CB à “Storage Navigator Modular” à “LUN Expansion”, i 
adjuntar LUN’s “2001” i “2004” (d’aquesta manera aconseguim 205Gb). 
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Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Reconèixer les noves característiques de la unitat ampliada:  

“sysman> io autoconfigure” 
 
Muntar la unitat un altre cop, però ara de manera privada per evitar qualsevol 
tipus d’accés mentre es fa l’operació:  

$ mount $1$dga1018: plaproves plaproves 
 
Revisar paràmetres de la nova unitat i muntar-la:  

“$ show dev $1$dga1018: /full”. 
 

Anotar el valor dels paràmetres següents:  
• “Total Blocks” 
• “Logical Volume Size” 
• “Expansion Size Limit” 

 
Aquí ens podem trobar en 2 situacions diferents: 
 
El “Total Blocks” és més gran que el “Expansion Size Limit”: 

$ set vol $1$dga1018: /limit 
$ dism $1$dga1018:  

(s’ha de desmuntar i tornar a munta per veure els canvis) 
$ mount $1$dga1018: plaproves plaproves 
$ show dev $1$dga1018: /full 

  (observar els canvis produïts en el “Expansion Size Limit”) 
$ set vol $1$dga1018: /size 

  (observar els canvis produïts en el “Logical Volume Size”) 
 
El “Total Blocks” és menor o igual que el “Expansion Size Limit”: 

$ set vol $1$dga1018: /size 
 (observar els canvis produïts en el “Logical Volume Size”) 

 
Tornar a muntar de manera pública la unitat i provar de llegir les dades que 
teníem, i modificar els arxius…: 

$ dism $1$dga1018: 
$ mount/system $1$dga1018: plaproves plaproves 
$ show dev $1$dga1018: /full 

 
$ type $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
$ type $1$dga1018:[000000]prova2.txt 

 
Crear un parell més de fitxers de text, llegir-los, modificar-los… 
 “prova2.txt”,  “prova3.txt” 
 (mantenir algun arxiu obert pel següent pas amb la cabina de discos) 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Crear de nou el parell de replicació (fem la creació del grup directament): 
 paircreate -g TCVMSPROV -f never –vl 
 pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 
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R.1.2 Simulació de desastres amb el Storage: 

R.1.2.1 Caiguda de la controladora 0 de KAITO_CP 
 

Descripció: Suposant que la controladora 0 de KAITO_CP s’espatlli, l’accés a 
les unitats de disc no s’hauria de perdre (sense fixar-nos en el rendiment 
d’aquest accés). Tindrem arxius oberts en aquesta operació. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Observar quina és la controladora que actualment te la gestió de la unitat 
$1$dga1018: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Mantenir arxius oberts per tal de verificar que no afecta al servei: 

$ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Aturem les dues fonts d’alimentació de la Controladora 0 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats. Ex: 
 $ show dev $1$dga1018: /full 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 $ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Restaurar el que hem fet: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornem a encendre les dues fonts d’alimentació de la Controladora 0 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
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R.1.2.2 Caiguda de la controladora 1 de KAITO_CP 
 
Descripció: Suposant que la controladora 1 de KAITO_CP s’espatlli, l’accés a 
les unitats de disc no s’hauria de perdre (sense fixar-nos en el rendiment 
d’aquest accés). El que sí passarà és que el TrueCopy deixarà de funcionar. 
(funciona a través dels pots 1D). Tindrem arxius oberts en aquesta operació. 
Comprovarem quines conseqüències te que deixi de funcionar el TrueCopy 
d’aquesta manera. 
 
Observar quina és la controladora que actualment te la gestió de la unitat 
$1$dga1018 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Mantenir arxius oberts per tal de verificar que no afecta al servei: 

$ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Aturem les dues fonts d’alimentació de la Controladora 1 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats.  
 $ show dev $1$dga1018: /full 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 $ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Operacions amb les comandes del TrueCopy: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy i visualitzar l’estat incorrecte 
dels parells: 
 cd c:\horcm\etc 
 set HORCMINST=0 (assignació de la id de la instància local) 
 set HORCC_MRCF= (establiment de l’entorn per a TrueCopy) 

horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCVMSPROV -d vmsprov1 –fc 
Restaurar el que hem fet. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornem a encendre les dues fonts d’alimentació de la Controladora 1 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
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R.1.2.3 Caiguda d’una font d’alimentació de KAITO_CP 
 
Descripció: Suposant que falla el subministrament elèctric a una de les dues 
fonts d’alimentació de les cabines de discos, l’accés a les unitats de disc no 
s’hauria de perdre. Provarem les dues fonts d’alimentació. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operació elèctrica: 
 
Aturar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a una de les fonts de 
KAITO_CP 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 

Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint: 
 $ show dev $1$dga1018: /full 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 $ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Operació elèctrica: 
 
Restaurar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que hem tallat abans. 
Aturar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint: 
 $ show dev $1$dga1018: /full 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 $ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Operació elèctrica: 
 
Restaurar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que hem tallat abans. 
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R.1.2.4 Caiguda del corrent elèctric de tota la cabina de discos. 
 
Descripció: Suposant que falla el subministrament elèctric a tota la cabina de 
discos, l’accés a disc es perd. Cal comprovar com afecta la recuperació 
elèctrica de l’armari de discos davant dels servidors. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operació elèctrica: 
 
Aturar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
Aturar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor:  

http://localhost:6696/ 
 

Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació de com veu ara el servidor les unitats:  

$ show dev dga 
(com que aquesta comanda ens pot deixar penjats, obrim una 
altra sessió) 

 
Operació elèctrica: 
 
Aixecar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
 
Aixecar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació de com veu ara el servidor les unitats:  

$ show dev dga 
  
Verificació d’accés a les dades: 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
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R.1.2.5 Caiguda d’un disc. Estudi de la reconstrucció dels volums afectats 
 
Descripció: Suposició que falla un disc. La idea és comprovar que funciona la 
disponibilitat del RAID, i comprovar com es recupera, quan tornem a posar el 
disc. 
 
Comandes i accions associades: 
 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Extreure un disc del Raid Group “RG-00”. Cal assegurar-nos de quin disc és a 
través del software “Storage Navigator Modular”. 
 
Verificar l’estat del disc i la recuperació del Raid Group a través del Hi-Track 
Monitor:  

http://localhost:6696/ 
 

Potser també podem observar la reconstrucció del Raid Group a través del 
software “Storage Navigator Modular”. 
    
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades (la LUN 1000 està al Raid Group “RG-00”): 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt  

(un nou arxiu que en principi no existeix) 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornar a posar el disc que hem tret, al seu lloc original. 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor:  

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades (la LUN 1000 està al Raid Group “RG-00”): 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 

R.1.2.6 Caiguda de dos discos a un RAID-6. Estudi del rendiment i 
reconstrucció dels volums afectats 
 
Descripció: Suposició que fallen dos discos a un RAID-6. Tots els Raid Groups 
de discos FO són RAID-5, i si cauen 2 discos està clar que ens quedem sense 
les unitats de l’interior. Però els Raid Groups de discos FATA són RAID-6, així 
que la caiguda de 2 discos no hauria d’afectar el servei. 
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Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Extreure un disc del Raid Group “RG-04”. Cal assegurar-nos de quin disc és a 
través del software “Storage Navigator Modular”. 
 
Verificar l’estat del disc i la recuperació del Raid Group a través del Hi-Track 
Monitor:  

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades (la LUN 1092 està al Raid Group “RG-04” – 
unitat dedicada als exports): 
 $ show dev $1$dga1092: /full 
 $ dir $1$dga1092:[oracle-ter-export] 
 $ edit $1$dga1092:[000000]prova1.txt 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornar a posar el disc que hem tret, al seu lloc original. 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor:  

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 $ show dev $1$dga1092: /full 
 $ dir $1$dga1092:[oracle-ter-export] 
 $ edit $1$dga1092:[000000]prova1.txt 
 

R.1.2.7 Avaria greu de KAITO_CP. 
 
Descripció: Suposant una avaria greu, i a diferència del tall de subministrament 
elèctric a tota la cabina de discos que hem provat abans, cal comprovar si 
podem recuperar les dades i continuar els serveis que es pugui continuar 
gràcies a la còpia de dades de la segona cabina de discos. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operació elèctrica: 
 
Aturar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
Aturar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor:  

http://localhost:6696/ 
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Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació de com veu ara el servidor les unitats: 

$ show dev dga 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy: 
 cd c:\horcm\etc (en mode consola) 
 horcmstart 0 1 
 
Visualitzar el problema amb els parells: 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc 

pairdisplay -g TCVMSQUO –fc 
pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 

 
Trencar definitivament els parells:  
 pairsplit -g TCVMSORA -S 
 pairsplit -g TCVMSQUO –S 

pairsplit -g TCVMSPROV -S 
 
Comprovar que s’han trencat correctament: 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc 

pairdisplay -g TCVMSQUO –fc 
pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 

    
Assignar les unitats de KAITO_CB en comptes de les de KAITO_CP: 

“Storage Navigator Modular” à Hem d’assignar a KAITO_CB, als Host 
Groups “VEGETA_HBA1” i “VEGETA_HBA2”, que estan als Ports 0A i 
1A, i als Ports 0B i 1B, les següents LUN’s (són les LUN’s destí de les 
replicacions): 

LUN “2000”, amb H-LUN “10”.  
LUN “2006”, amb H-LUN “11”. 
LUN “2021”, amb H-LUN “12”. 
LUN “2037”, amb H-LUN “13”. 
LUN “2042”, amb H-LUN “14”. 
LUN “2058”, amb H-LUN “15”. 
LUN “2068”, amb H-LUN “16”. 
LUN “2018”, amb H-LUN “52”. (aquesta és la LUN de proves) 

 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Desmuntar les unitats antigues:  

$ dismount /abort/over=check $1$dga1000 
$ dismount /abort/over=check $1$dga1006  
$ dismount /abort/over=check $1$dga1021  
$ dismount /abort/over=check $1$dga1037  
$ dismount /abort/over=check $1$dga1042  
$ dismount /abort/over=check $1$dga1058  
$ dismount /abort/over=check $1$dga1068  
$ dismount /abort/over=check $1$dga1092  
$ dismount /abort/over=check $1$dga1018  
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Reconèixer i muntar les noves unitats:  
sysman> io scsi_path_verify 
sysman> io autoconfigure 

 
$ mount /system $1$dga2000 kaito50 kaito50 
$ mount /system $1$dga2006 kaito55 kaito55  
$ mount /system $1$dga2021 kaito60 kaito60  
$ mount /system $1$dga2037 redoa     redoa      
$ mount /system $1$dga2042 kaito70 kaito70  
$ mount /system $1$dga2058 redob     redob      
$ mount /system $1$dga2068 archivedlog archivedlog  
$ mount /system $1$dga2018 plaproves plaproves  

 
Revisar paràmetres de les noves unitats i proves d’accés, lectura i escriptura:  

$ show dev $1$dga2000: /full 
$ dir kaito50:[oracle-ter] 

 $ edit $1$dga2000:[000000]prova.txt 
 
TORNADA ENRERE (DEIXAR TOT COM HA D’ESTAR) 
 
Operació elèctrica: 
 
Aixecar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
 
Aixecar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
  
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
   
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació de com veu ara el servidor les unitats: 

$ show dev dga 
 
Desmuntar les unitats que han de passar a ser unitats de rèplica:  

$ dismount /abort/over=check $1$dga2000 
$ dismount /abort/over=check $1$dga2006  
$ dismount /abort/over=check $1$dga2021  
$ dismount /abort/over=check $1$dga2037  
$ dismount /abort/over=check $1$dga2042  
$ dismount /abort/over=check $1$dga2058  
$ dismount /abort/over=check $1$dga2068  
$ dismount /abort/over=check $1$dga2018  

 
Reconèixer i muntar les unitats origen de la rèplica:  

sysman> io scsi_path_verify 
sysman> io autoconfigure 

 
$ mount /system $1$dga1000 kaito50 kaito50 
$ mount /system $1$dga1006 kaito55 kaito55  
$ mount /system $1$dga1021 kaito60 kaito60  
$ mount /system $1$dga1037 redoa     redoa      
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$ mount /system $1$dga1042 kaito70 kaito70  
$ mount /system $1$dga1058 redob     redob      
$ mount /system $1$dga1068 archivedlog archivedlog  
$ mount /system $1$dga1018 plaproves plaproves  
$ mount /system $1$dga1092  

 
Revisar paràmetres de les noves unitats i proves d’accés, lectura i escriptura:  

$ show dev $1$dga1000: /full 
$ dir kaito50:[oracle-ter] 

 $ edit $1$dga1000:[000000]prova.txt 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy i crear els 
parells: 
 horcmstart 0 1 
 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc (ha d’aparèixer en estat de SMPL) 

pairdisplay -g TCVMSQUO –fc (ha d’aparèixer en estat de SMPL) 
pairdisplay -g TCVMSPROV –fc (ha d’aparèixer en estat de SMPL) 
 
paircreate -g TCVMSORA -f never –vl 
paircreate -g TCVMSQUO -f never –vl 
paircreate -g TCVMSPROV -f never –vl 

 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc (fins que arribi a l’estat de PAIR) 

pairdisplay -g TCVMSQUO –fc (fins que arribi a l’estat de PAIR) 
pairdisplay -g TCVMSPROV –fc (fins que arribi a l’estat de PAIR) 

    
Des assignar les unitats de KAITO_CB en comptes de les de KAITO_CP: 
 

“Storage Navigator Modular” à Hem de treure de KAITO_CB, dels Host 
Groups “VEGETA_HBA1” i “VEGETA_HBA2”, que estan als Ports 0A i 
1A, i als Ports 0B i 1B, les següents LUN’s (són les LUN’s destí de les 
replicacions): 

LUN’s “2000”, “2006”, “2021”, “2037”, “2042”, “2058”, “2068”, 
“2018” 

 
 

R.1.3 Simulació de desastres amb els servidors: 

R.1.3.1 Caiguda d’una de les HBA dels servidors que tenen doble HBA 
 
Descripció: Aquesta simulació ens serveix per verificar que tota la configuració 
de zones i de les cabines és correcta, de manera que la redundància de HBA 
ens els servidors ens serveix per evitar la falta de servei per la fallida d’una 
d’aquestes, o de l’enllaç d’una d’elles. Mirarem de tenir arxius oberts a veure 
com es comporta això amb les proves. 
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Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació de l’estat de la LUN que farem servir a la prova: 
 $ show dev $1$dga1018: /full 
 $ edit $1$dga1018:[000000]prova.txt 
 
Traiem el connector de la HBA_1 de VEGETA 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats i accés a dades: 
 $ show dev $1$dga1018: /full 
 $ edit $1$dga1018:[000000]prova1.txt 
 
Connectem la HBA_1 de VEGETA que hem tret abans. 
Traiem el connector de la HBA_2 de VEGETA 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats i accés a dades: 
 $ show dev $1$dga1018: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
Connectem la HBA_2 d’VEGETA que hem tret abans. 
 

R.1.3.2 Caiguda del switch “PILAF”. 
 
Descripció: En el cas de que falli completament el switch “PILAF”, l’entorn SAN 
sí que es veu afectat en el sentit de que ens quedarem sense els paths d’accés 
del fabric “SAN A”. Les conseqüències d’això són: 

• El TrueCopy no es veu afectat perquè funciona a través del fabric “SAN 
B” (ports 1D). 

• VEGETA ha de poder seguir veient tot gràcies al funcionament del fabric 
“SAN B”. 

• SON_GOKU ha de poder seguir veient tot gràcies al funcionament del 
fabric “SAN B”. 

• SON_GOTEN es quedarà sense accés a KAITO_CP degut a que només 
te una HBA, i aquesta està punxada al fabric “SAN A”. A KAITO_CB sí 
podrà accedir gràcies al switch “Cèl·lula”, que és del fabric “SAN A”, però 
aquest no ha fallat. 

• Les llibreries T-120 i T-50 segueixen essent accessibles degut a les 
seves dobles HBA. 

Mirarem de tenir arxius oberts a veure com es comporta això amb les proves. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Obrir arxius: 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
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Traiem els dos cables de corrent del “PILAF” 
Operacions amb el software de Hitachi: 
 
Verificar l’estat del switch Fibre Channel a través del Hi-Track Monitor: 
 http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats i accés a les dades: 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy i verificar que no hi hagi cap 
problema: 
 cd c:\horcm\etc (en mode consola) 
 horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc 
 
Tornem a posar els dos cables de corrent del “PILAF” 
 
 

R.1.3.3 Caiguda d’una font d’alimentació del switch “Boo”. 
 
Descripció: Suposant que falla una línia de corrent al switch “Boo” li afecta a 
una de les seves fonts d’alimentació, l’entorn de la SAN no s’hauria de veure 
afectat, degut a la redundància de fonts d’alimentació del switch. Mirarem de 
tenir arxius oberts a veure com es comporta això amb les proves. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Obrir arxius: 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
Traiem un dels cables de corrent del “Boo” 
 
Operacions amb el software de Hitachi: 
 
Verificar l’estat del switch Fibre Channel a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats i accés a dades: 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
Tornem a posar el cable que hem tret de corrent del “Boo” 
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R.1.3.4 Caiguda dels enllaços entre els CPDs 
 
Descripció: Suposició de falta de connexió entre el CP i el CB. La falta de 
servei de les unitats del CP no s’hauria de donar, el que sí ha de passar és que 
el TrueCopy es paralitza, i tampoc són accessibles les unitats que estan al CB. 
Aprofitarem aquesta prova per veure com veu SON_GOTEN les unitats a les 
que físicament no pot accedir (hauria de poder accedir gràcies als altres nodes 
– per Ethernet). 
 
Comandes i accions associades: 
 
PRIMER TREUREM NOMÉS UN DELS PARELLS: 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 14 del switch FC “PILAF” (SAN A). 
 Port 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
Operacions amb les cabines: 
 
Verificar estat de paths TrueCopy i dels switchs FC a través del Hi-Track 
Monitor:  

http://localhost:6696/ 
  
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy per veure 
l’estat del mateix: 
 cd c:\horcm\etc 
 horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc 
 pairdisplay -g TCVMSQUO –fc 
 (els parells no s’haurien de veure afectats) 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CP i les del CB: 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
 $ show dev $1$dga2092: /full 
 $ dir $1$dga2092:[000000] 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Reconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 14 del switch FC “PILAF” (SAN A). 
 Port 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
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ARA TREUREM L’ALTRE PARELL QUE ABANS HEM DEIXAT: 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 15 del switch FC “PILAF” (SAN A). 
 Port 14 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
Operacions amb les cabines: 
 
Verificar estat de paths TrueCopy i dels switchs FC a través del Hi-Track 
Monitor:  

http://localhost:6696/ 
  
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy per veure 
l’estat del mateix: 
 cd c:\horcm\etc 
 horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc 
 pairdisplay -g TCVMSQUO –fc 
 (els parells no s’haurien de veure afectats) 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CP i les del CB: 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
 $ show dev $1$dga2092: /full 
 $ dir $1$dga2092:[000000] 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Reconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 15 del switch FC “PILAF” (SAN A). 
 Port 14 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
 
ARA TREUREM ELS DOS PARELLS: 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Ports 14 i 15 del switch FC “PILAF” (SAN A). 
 Ports 14 i 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
Operacions amb les cabines: 
 
Verificar estat paths TrueCopy i dels switchs FC a través del Hi-Track Monitor: 
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 http://localhost:6696/ 
  
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy per veure 
l’estat del mateix: 
 cd c:\horcm\etc 
 horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc 
 pairdisplay -g TCVMSQUO –fc 
 (estat incorrecte dels parells) 
   
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CP (tot i que estem sense 
replicació): 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
Verificació de NO accés a les dades de les unitats del CB (o sí a través de 
SON_GOTEN): 
 $ show dev $1$dga2092: /full 
 $ dir $1$dga2092:[000000] 
 
(des de SON_GOTEN) Accedir a unitats del CP: 
 $ show dev $1$dga1000: /full 
 $ edit $1$dga1000:[000000]prova1.txt 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Ports 14 i 15 del switch FC “PILAF” (SAN A). 
 Ports 14 i 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Hem de poder veure la recuperació dels parells: 
 pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 
 pairdisplay -g TCVMSORA –fc 
 pairdisplay -g TCVMSQUO –fc 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Verificació d’accés a les dades que abans no teníem: 
 $ dir $1$dga2092:[000000] 
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R.1.4 Final de les proves interacció cabines i desastres. 

R.1.4.1 Esborrat de les unitats de proves. 
 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Desmuntar la unitat de proves:  

“$ dism $1$dga1018:” 
 
Operacions amb KAITO_CP i KAITO_CB: 
 
“Storage Navigator Modular” à DES-assignació LUN “1018” (5Gb) amb H-LUN 
“52” als Host Group següents: 

• KAITO_CP: Ports 0A i 1A: VEGETA_HBA1 
• KAITO_CP: Ports 0B i 1B: VEGETA_HBA2 

 
Operacions amb el servidor VEGETA2: 
 
Fer que el S.O. reconegui la falta de visibilitat de la unitat:  

sysman> io scsi_path_verify 
sysman> io autoconfigure 
$ show dev dga 

 
 

R.2. Pla de proves - Windows 

R.2.1 Proves d’interacció amb les cabines AMS1000 

R.2.1.1 Creació d’una nova unitat de 5Gb. 
 
Descripció: creació d’una nova unitat en un RaidGroup de la cabina KAITO_CP, 
visible pels servidors del clúster Windows (SON_GOHAN i BULMA) i provarem 
el correcte accés amb lectures i escriptures. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb KAITO_CP i KAITO_CB: 
 
“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “1039” (5Gb) amb H-LUN “63” 
als Host Group següents: 

KAITO_CP: Ports 0C i 1C: BULMA_HBA1, SON_GOHAN_HBA1 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Reconèixer la nova unitat en local: 

A un dels dos nodes del clúster (SON_GOHAN):  
Computer Management à Disk Management à Rescan disks 
Device Manager à Scan for Hardware changes.  
Fem la signatura del disc, click amb botó dret a una de les noves 
unitats à “Write Signature” 
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A l’altre node no cal fer res ja que reconeix al signatura marcada en el 
node actual (SON_GOHAN) 

        
Inicialitzar la nova unitat a un dels dos nodes del clúster (SON_GOHAN):  

Formateig ràpid de la nova unitat:  
Des del Disk Management à botó dret al nou disc à Format à 
“Volume label” el nom que li volem donar al disc, “File System” 
NTFS, “Allocation Unit Size” Default, i marcar l’opció “Perform a 
quick format”. 

Després d’aquesta operació el disc apareix al “Disk Management” com a 
“Healthy” i amb la grandària correcte. 
 
Afegir el disc al clúster: 

Des de un dels dos nodes del clúster (SON_GOHAN), crear un nou grup 
de clúster:  

al clúster administrator situar-se a sobre de “Groups”, botó dret à 
“New Group” à donar-li un nom al grup, i moure’l al node del 
clúster on estem treballant. 

 
Crear un nou recurs disc:  

al clúster administrator situar-se a sobre del grup que acabem de crear 
à botó dret, “New Resource” à “Resource Type” Physical Disk à 
“Possible owners” SON_GOHAN i BULMA à “Dependencies” cap à 
“Disk parameters” escollir a la llista desplegable la nova unitat. 

    
Muntar la nova unitat a un dels dos nodes del clúster:  

Al node actual on estem treballant (SON_GOHAN), a sobre del nou 
recurs disc, botó dret à “Bring Online”. 

 
Proves d’escriptura i lectura al node actual del clúster (SON_GOHAN): 

Crear un parell de fitxers de text, llegir-los, modificar-los, etc. En tot cas, 
acabar deixant un parell de fitxers per a les proves següents: 

“prova1.txt” amb contingut “prova1” 
“prova2.txt” amb contingut “prova2” 

 
Muntar la nova unitat a l’altre node del clúster 

Moure el disc a l’altre node del disc: a sobre del nou grup, botó dret à 
“Move Group”, i comprovar que es munta correctament a l’altre node del 
clúster (BULMA). 

 
Proves d’escriptura i lectura al node actual del clúster (BULMA): 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius que s’han creat abans 
des de SON_GOHAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Revisar paràmetres de la nova unitat:  
Informació al article 223023 del Technet de Microsoft: En un escenari ideal no 
caldria retocar cap paràmetre del disc. La realitat és que històricament sí els 
modifiquem per desactivar el escaneig de disc, ja que hem patit problemes amb 
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alguns drivers de disc de baix nivell (quotes, Backup, antivirus...). Per tant en el 
clúster actual desactivarem aquest escaneig. 
 
Executar la comanda:  

clúster clústerw2k res “Nom del recurs disc” /priv Skipchkdsk=1 
 
Verificar el canvi amb la comanda:  

clúster clústerw2k res “Nom del recurs disc” 
 
Posar off-line i després on-line el recurs disc perquè els canvis tinguin efecte. 
 

R.2.1.2 Crear un parell de replicació TrueCopy. 
 
Descripció: Donar alta disponibilitat a la nova unitat creada, fent replicació 
síncrona contra una unitat de les mateixes característiques situada a una 
cabina remota (KAITO_CB). Mantenir arxius oberts per comprovar que això no 
afecta a la creació del parell. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
“Storage Navigator Modular”  

• Assignació LUN “1039” / H-LUN “63” al Host Group de KAITO_CP: Port 
1D: TrueCopy 

• Assignació LUN “2039” / H-LUN “63” al Host Group de KAITO_CB: Port 
1D: TrueCopy 

 
Servidor “SON_GOKU” à HORCM  
 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm0.conf” i afegir les línies: 
 HORCM_DEV 
 #dev_group    dev_name    Port#  TID   LUN#  MU# 
  TCWINPROV    winprov1    CL2-D    1    1039 
 
 HORCM_INST 

#dev_group       IPadress         service 
 TCWINPROV    192.168.150.100      horcm1 

 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm1.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name     Port#   TID   LUN#   MU#  
 TCWINPROV    winprov1     CL2-D    1    2039 
 
HORCM_INST 
#dev_group        IPadress        service 
TCWINPROV      192.168.150.100     horcm0 

 
(Mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy i crear el parell: 
 cd c:\horcm\etc 
 set HORCMINST=0 
 set HORCC_MRCF= 

horcmstart 0 1 



100                                                                     Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

(podem crear el grup directament) 
 paircreate -g TCWINPROV -f never –vl 
    
Hem de poder veure la correcta creació amb la següent comanda: 
 pairdisplay -g TCWINPROV –fc 
 
Esperar a que el parell creat estigui amb l’estat de “PAIR” i al 100% (observar 
que el mètode de sincronització és “NEVER”).  
 
Operacions amb els servidors BULMA i SON_GOHAN: 
 
Comprovar que des dels servidors podem seguir accedint: 

Tenint el disc a SON_GOHAN, accedir al disc i llegir/modificar arxius. 
Moure el disc a BULMA, accedir al disc i llegir/modificar arxius. 

 

R.2.1.3 Split temporal i resincronització. 
 
Descripció: Volem trencar temporalment (split) el parell de replicació, per 
tornar-lo a regenerar després. D’aquesta manera, simulem situacions en que 
ens pugui interessar no traslladar els canvis fets al volum primari cap al 
secundari, per fer servir el secundari de còpia de seguretat. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Trenquem temporalment la replicació del parell: 

pairsplit -g TCWINPROV -d winprov1  
pairdisplay -g TCWINPROV -d winprov1 –fc 

 
Editar i modificar les dades del disc des de un dels servidors del clúster 
Windows: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el fitxer prova1.txt 

  deixar de contingut la cadena: “prova1 – prova1” 
Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el fitxer prova2.txt 

  deixar de contingut la cadena: “prova2 – prova2” 
 
Com que suposem que tot ha anat bé i volem tornar a tenir rèplica amb les 
dades del volum primari com a correctes, resincronitzem el parell de rèplica: 

pairresync -g TCWINPROV -d winprov1  
pairdisplay -g TCWINPROV -d winprov1 –fc 
(veiem que ha tornat a l’estat de “PAIR”) 
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Operacions amb els servidors SON_GOHAN I BULMA: 
 
Comprovar que les dades que hem modificat segueixen com les hem deixat: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i comprovar el contingut del fitxer prova1.txt:   

(el contingut és la cadena: “prova1 – prova1”) 
Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i comprovar el contingut del fitxer prova2.txt:   

(el contingut és la cadena: “prova2 – prova2”) 
 

R.2.1.4 Split temporal i recuperació. 
  
Descripció: Volem trencar temporalment (split) el parell de replicació, per 
tornar-lo a regenerar després, com en el punt anterior, però a diferència d’ell, 
ara volem fer ús del volum secundari que hem mantingut com a còpia, per 
tornar a la situació anterior del split temporal. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Trenquem temporalment la replicació del parell: 

pairsplit -g TCWINPROV -d winprov1  
pairdisplay -g TCWINPROV -d winprov1 –fc 
(veiem que estan en estat de “PSUS”)  

 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Editar i modificar les dades del disc des de un dels servidors del clúster 
Windows: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el fitxer prova1.txt 

  deixar de contingut la cadena: “prova11 – prova11 – prova11” 
Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el fitxer prova2.txt 

  deixar de contingut la cadena: “prova22 – prova22 – prova22” 
 
Suposant que l’actualització de dades no ha anat bé, anem a recuperar-nos del 
que teníem al S-VOL.  
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Trenquem temporalment la replicació del parell: 

pairsplit -g TCWINPROV -d winprov1 -S 
pairdisplay -g TCWINPROV -d winprov1 –fc 
(veiem que estan en estat de “PSUS”) 

 
“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “2039” (5Gb) amb H-LUN “63” 
als Host Group següents: 

• KAITO_CB: Port 0C i 1C: BULMA_HBA1, SON_GOHAN_HBA1 
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Operacions amb els servidors del clúster de Windows: 
 
Crear una nova unitat al CB i reconèixer-la. La unitat es crea segons els passos 
de l’apartat G.2.1.1. 
 
Copiar les dades de la nova unitat (la del CB) a la antiga (la del CP). 
 
Comprovar les dades del disc:  

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i comprovar el contingut del fitxer prova1.txt:  

(el contingut ha de ser la cadena: “prova1 – prova1”) 
Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i comprovar el contingut del fitxer prova2.txt:   

(el contingut ha de ser la cadena: “prova2 – prova2”) 
 

Un cop comprovat que el disc origen torna a tenir les dades correctes, 
desmuntar la nova unitat i esborrar-la del clúster: 
 A sobre del recurs disc -> botó dret, “Take offline”. 
 A sobre del recurs disc -> botó dret, “Delete” 
 
Operacions amb la cabina de discos: 
 
“Storage Navigator Modular” à Desassignació LUN “2039” (5Gb) amb H-LUN 
“63” als Host Group següents: 

• KAITO_CB: Port 0C i 1C: BULMA_HBA1, SON_GOHAN_HBA1 
 
Tornar a crear el parell de replicació: 

paircreate -g TCWINPROV -f never –vl 
pairdisplay -g TCWINPROV –fc 
(El parell esta en estat de “PAIR”). 

 
Aturem les instàncies de gestió del TrueCopy perquè ja no les farem servir: 

horcmshutdown 0 1 
 

R.2.1.5 Crear un clon físic mitjançant ShadowImage.  
 
Descripció: Fem un Backup de la nostra unitat de proves fent servir la utilitat 
ShadowImage. Això fa una còpia física de tot el contingut de la unitat cap a una 
altra unitat, de manera que la LUN de destí ha de ser exactament de la mateixa 
capacitat que la LUN origen. Aquesta unitat estarà en un Raid Group diferent. 
Després de fer el Backup, actualitzarem la unitat d’origen de la còpia, i 
comprovarem les diferències entre les dues unitats (l’origen de la còpia serà 
una unitat amb sincronització de TrueCopy). Mantindrem arxius oberts a la 
unitat origen de la còpia per a comprovar que no hi ha cap inconvenient en fer 
això 
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Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Editar i modificar (sense guardar modificacions) un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

Afegir la següent cadena de text: “proves ShadowImage” 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm2.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name   Port#  TID   LUN#   MU# 
SIWINPROV     winprov    CL2-A          1    2039 
 
HORCM_INST 
#dev_group      IPadress       service 
SIWINPROV    192.168.150.100    horcm3 

 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm3.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group     dev_name    Port#  TID   LUN#   MU#  
SIWINPROV        winprov       CL2-A   1    2079 
 
HORCM_INST 
#dev_group      IPadress       service 
SIWINPROV    192.168.150.100     horcm2 

 
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del ShadowImage i crear el 
parell: 

cd c:\horcm\etc 
set HORCMINST=2 
set HORCC_MRCF=1 
horcmstart 2 3 
 

podem crear el grup directament: 
paircreate -g SIWINPROV –vl 

    
Hem de poder veure la correcta creació amb la següent comanda: 

pairdisplay -g SIWINPROV –fc 
 
Hem de comprovar que el parell s’ha creat i s’ha quedat amb l’estat de “PAIR”.  
 
Un cop feta la còpia, trencar el parell definitivament: 

pairsplit -g SIWINPROV -d winprov -S 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Comprovar que des del servidor podem seguir accedint a l’origen de la còpia: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt. 

 
Comprovar que des del servidor podem accedir al destí de la còpia 
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Operacions amb la cabina de discos: 
 

“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “2079” (5Gb) amb H-
LUN “73” als Host Group següents: 

• KAITO_CB: Ports 0C i 1C: BULMA_HBA1 i SON_GOHAN_HBA1 
 
Operacions amb els servidors clústers Windows: 
 
Reconèixer la unitat segons els passos de l’apartat G.2.1.1. 
 
Visualitzar un dels arxius per comprovar clonatge del contingut: 

Accedir al disc des d’un dels nodes del clúster (BULMA o SON_GOHAN) 
i visualitzar el contingut del fitxer prova1.txt. No hem de trobar la cadena 
“proves ShadowImage“ perquè el contingut ha de ser l’original de l’arxiu 
abans de fer el ShadowImage. 

 
Aturar les instàncies de gestió del ShadowImage: 
 horcmshutdown 2 3 

R.2.1.6 Crear un clon virtual d’aquesta unitat en discos de baix rendiment a 
una cabina remota. Actualitzar dades i veure si hi ha diferències. 
 
Descripció: Fem un Backup de la nostra unitat de proves fent servir la utilitat 
Copy-on-Write. Això fa una còpia virtual (Snapshoot) del contingut de la unitat, 
de manera que les modificacions que després es vagin fent a la LUN origen de 
la còpia, s’aniran guardant en una matriu de canvis. Mirarem que aquesta unitat 
estigui en un Raid Group diferent. Després de fer el Backup, actualitzarem la 
unitat d’origen de la còpia, i comprovarem les diferències entre les dues unitats. 
(l’origen de la còpia serà una unitat amb sincronització de TrueCopy). 
Intentarem mantenir arxius oberts a la unitat origen de la còpia per a comprovar 
que no hi ha cap inconvenient en fer això. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb els servidors del clúster de Windows: 
 
Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o SON_GOHAN) i 
editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

Afegir la següent cadena de text: “proves Copy-on-Write” 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Editar el fitxer “c:\windows\horcm4.conf” i afegir les línies: 

HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name   Port#   TID   LUN#   MU# 
 SSWINPROV   lpwinprov   CL2-A      1    2079 
 
HORCM_INST 
#dev_group      IPadress         service 
SSWINPROV   192.168.150.100     horcm5 
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Editar el fitxer “c:\windows\horcm5.conf” i afegir les línies: 
HORCM_DEV 
#dev_group    dev_name     Port#  TID   LUN#  MU#  
SSWINPROV    lpwinprov     CL2-A   1    4079 
 
HORCM_INST 
#dev_group        IPadress         service 
SSWINPROV    192.168.150.100      horcm4 

 
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del Copy-on-Write i crear 
el parell: 

cd c:\horcm\etc 
set HORCMINST=4 
set HORCC_MRCF=1 
horcmstart 4 5 
 

podem crear el grup directament: 
paircreate -g SSWINPROV –vl 
pairdisplay -g SSWINPROV –fc 

 
Comprovem que el parell s’ha creat i s’ha quedat en l’estat de “PAIR”. 
 
Un cop feta la còpia, trencar el parell definitivament: 

pairsplit -g SSWINPROV -d lpwinprov -S 
 
Operacions amb els servidors Windows: 
 
Comprovar que des del servidor podem seguir accedint a l’origen de la còpia: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt. 

 
Comprovar que des del servidor podem accedir al destí de la còpia: 
 
Operacions amb la cabina de discos: 
 
“Storage Navigator Modular” à Assignació LUN “4079” (5Gb) amb H-LUN “94” 
als Host Group següents: 

• KAITO_CB: Ports 0C i 1C: BULMA_HBA1, SON_GOHAN_HBA1 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Reconèixer la unitat segons els passos de l’apartat G.2.1.1. 
 
Visualitzar un dels arxius per comprovar clonatge del contingut: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i visualitzar el contingut del fitxer prova1.txt. No hem de 
trobar la cadena “proves Copy-on-Write “ perquè el contingut ha de ser 
l’original de l’arxiu abans de fer el Copy-on-Write. 

 
Aturar les instàncies de gestió del Copy-on-Write: 
 horcmshutdown 4 5 
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R.2.1.7 Ampliar la grandària d’aquesta unitat amb 100Gb més. 
 
Descripció: Comprovar quin procediment s’ha de seguir per ampliar l’espai 
d’una unitat, i les operacions de reconeixement d’aquest espai a la banda del 
servidor.  
 
El procediment es basa en l’article de Microsoft 304736: “How to extend the 
partition of a shared clúster disk”. Per tant copiem literalment els passos a 
seguir.  
 
Una de les necessitats del procediment és tenir instal·lada als nodes del clúster 
la utilitat “Diskpart” del Resource Kit de Windows. Adjuntem les instruccions 
que varem fer servir per descarregar-nos la versió correcte per Windows 2000 
de la web: 
 
To obtain the Diskpart.exe utility for Windows 2000, download "Diskpart.exe: 
Diskpart Command Line Utility" from the following Microsoft Windows 2000 
Resource Kit Web site:  

http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/ 
(http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/) 
 

An older version of the Diskpart.exe utility was previously released on the 
Resource Kit Web site. To verify that you have the correct version of the 
Diskpart file, install the package, right-click the file, and then click Properties.  
Created: September 21, 2001 
Size: 146,432 bytes 
 
Then, start Diskpart.exe and verify that the version matches or is greater than 
"5.1.3553". 
NOTE: Older versions of the Diskpart.exe file have a file version of either 0.52 
or 1.0.  
NOTE: Diskpart.exe version 5.2.3790 is included with Windows Server 2003. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy: 

set HORCMINST=0 (assignació de la id de la instància local) 
set HORCC_MRCF= (establiment de l’entorn per a TrueCopy) 
horcmstart 0 1 

   
Trenquem la replicació del parell, perquè en aquesta operació no pot estar 
actuant el TrueCopy: 

pairsplit -g TCWINPROV -d winprov1 -S 
pairdisplay -g TCWINPROV -d winprov1 –fc 
(veiem que estan en estat de “SMPL”) 

 
 
 

http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/
http://www.microsoft.com/windows2000/techinfo/reskit/tools/
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Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
How to Extend an Existing Drive into Free Space if the Hardware Supports 
Capacity Extension.  
 
We recommend the following procedure for performing an offline extension of 
the partition during a scheduled maintenance window. You can also extend 
volumes that are online. (In that case, steps 2 and 3 are optional.) Before you 
perform an online extension of a production partition, we recommend that you 
test the specific hardware environment and hardware configuration to confirm 
that it will behave correctly: 
 
1. Back up the shared disk (or disks) that that you want to extend. 

 
2. Power off all but one node in the cluster.  

 
3. Take the entire group that the physical disk resource is located in offline. 

Bring only the physical disk resource that is to be extended online. This 
process should close any open handles to the disk.  

 
Desmuntar la unitat perquè no pot haver accés en aquesta operació: 

Des de el clúster administrator, a sobre del grup que conté el disc, botó 
dret -> “Take offline”. 
 

NOTE: If you have any disk or Host Bus Adapter (HBA) utilities that access 
the disk, you may need to quit them or stop the services so that they will 
release any handles to the disk. 

 
4. Add the additional physical drives and extend the additional disk or disks as 

free space by using the instructions that are included with the hardware 
vendor documentation. 

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Ampliar l’espai de la unitat, fent una LUSE amb altres LUN’s: 

• KAITO_CP à “Storage Navigator Modular” à “LUN Expansion”, i 
adjuntar LUN’s “1032” a la “1035” incloses  

(d’aquesta manera aconseguim 105Gb). 
• KAITO_CB à “Storage Navigator Modular” à “LUN Expansion”, i 

adjuntar LUN’s “2032” i “2035” incloses  
(d’aquesta manera aconseguim 105Gb). 

 
5. Click All Programs, point to Administrative Tools, click Computer. 

Management, and then start the Disk Management console. Verify that the 
new free space is added to the end of the proper drive. Right-click the 
existing partition, and then click Properties. On the General tab, type a 
unique name for the partition. This name will be used to identify the partition 
you want to extend in Diskpart.exe. Quit Computer Management.  
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NOTE: If you encounter any problems with the preceding two steps while 
you are extending the drive, contact your hardware vendor for 
assistance.Sfd 

 
6. At a command prompt, type DISKPART, and then press ENTER to start 

Diskpart.exe. 
 

7. Type LIST VOLUME, and then press ENTER to display the existing volumes 
on the computer. 

 
8. Type SELECT VOLUME volume number, and then press ENTER, where 

volume number is the number of the volume that you want to extend. Note 
that the volume will have the unique name that you created in step 5, and 
will have been listed in the output of the command you ran in step 7. 

 
9. Type EXTEND, and then press ENTER to extend the partition into all of the 

available disk space to the end of the drive. 
 

10. Type EXIT, and then press ENTER. 
 

11. Now that the volume has been extended, you can bring the entire group that 
contains the physical disk resource online, and then power up all of the other 
nodes in the cluster. 

 
12. Verify that the group can come online and failover to all other nodes in the 

cluster. 
 
Crear un parell més de fitxers de text, llegir-los, modificar-los… 
 “prova2.txt”,  “prova3.txt” 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Crear de nou el parell de replicació (fem la creació del grup directament): 
 paircreate -g TCWINPROV -f never –vl 

pairdisplay -g TCVMSPROV –fc 
 

R.2.2 Simulació de desastres amb el Storage: 

R.2.2.1 Caiguda de la controladora 0 de KAITO_CP 
 
Descripció: Suposant que la controladora 0 de KAITO_CP s’espatlli, l’accés a 
les unitats de disc no s’hauria de perdre (sense fixar-nos en el rendiment 
d’aquest accés). Mirar de tenir arxius oberts en aquesta operació. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Observar quina és la controladora que actualment te la gestió de la unitat 
$1$dga1039 
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Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Aturem les dues fonts d’alimentació de la Controladora 0 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats. Ex: 
 Veiem que HDLM funciona. 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Llegim i modifiquem els arxius dels discos que serveix la SAN 
(prova1.txt, prova2.txt). 

 
Restaurar el que hem fet: 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornem a encendre les dues fonts d’alimentació de la Controladora 0 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 

R.2.2.2 Caiguda de la controladora 1 de KAITO_CP 
 
Descripció: Suposant que la controladora 1 de KAITO_CP s’espatlli, l’accés a 
les unitats de disc no s’hauria de perdre (sense fixar-nos en el rendiment 
d’aquest accés). El que sí passarà és que el TrueCopy deixarà de funcionar! 
(funciona a través dels pots 1D) Mirar de tenir arxius oberts en aquesta 
operació. Amb aquesta prova veurem quines conseqüències te que deixi de 
funcionar el TrueCopy d’aquesta manera 
 
Observar quina és la controladora que actualment te la gestió de la unitat 
$1$dga1039: 
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Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Aturem les dues fonts d’alimentació de la Controladora 1 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació dels camins que es perden per les unitats. Ex: 
 Veiem que HDLM funciona. 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovem que podem llegir i modificar els arxius dels discos 
que serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Operacions amb les comandes del TrueCopy: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy: 
 set HORCMINST=0 (assignació de la id de la instància local) 
 set HORCC_MRCF= (establiment de l’entorn per a TrueCopy) 

horcmstart 0 1 
   
Visualitzar l’estat incorrecte dels parells del TrueCopy: 

pairdisplay -g TCWINPROV -d winprov1 –fc 
 
Restaurar el que hem fet 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornem a encendre les dues fonts d’alimentació de la Controladora 1 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
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R.2.2.3 Caiguda d’una font d’alimentació de KAITO_CP 
 
Descripció: Suposant que falla el subministrament elèctric a una de les dues 
fonts d’alimentació de les cabines de discos, l’accés a les unitats de disc no 
s’hauria de perdre. Provarem les dues fonts d’alimentació. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Aturar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a una de les fonts de 
KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint. Ex: 
 Veiem que HDLM funciona. 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovem que podem llegir i modificar els arxius dels discos 
que serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Operació elèctrica: 
 
Restaurar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que hem tallat abans. 
Aturar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint. Ex: 
 S’ha de veure amb el HDLM, encara no coneixem la eina 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovem que podem llegir i modificar els arxius dels discos 
que serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Operació elèctrica: 
 
Restaurar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que hem tallat abans. 
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R.2.2.4 Caiguda del corrent elèctric de tota la cabina de discos. 
 
Descripció: Suposant que falla el subministrament elèctric a tota la cabina de 
discos, l’accés a disc es perd. Cal comprovar com afecta la recuperació 
elèctrica de l’armari de discos davant dels servidors. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operació elèctrica: 
 
Aturar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
Aturar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
  
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
    
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de com veuen ara els servidors les unitats: 

• Des de el Disk Management del Computer Management 
• Des de el Clúster Administrator. 

 
Operació elèctrica: 
 
Aixecar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
 
Aixecar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de com veuen ara els servidors les unitats: 

• Des de el Disk Management del Computer Management  
• Des de el Clúster Administrator. 

  
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovem que podem llegir i modificar els arxius dels discos 
que serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 
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R.2.2.5 Caiguda d’un disc. Estudi del rendiment i reconstrucció dels volums 
afectats 
 
Descripció: Suposició que falla un disc. La idea és comprovar que funciona la 
disponibilitat del RAID, i comprovar com es recupera, quan tornem a posar el 
disc. Mirem de tenir arxius oberts 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Extreure un disc del Raid Group “RG-01”. Cal assegurar-nos de quin disc és a 
través del software “Storage Navigator Modular”. 
 
Verificar l’estat del disc i la recuperació del Raid Group a través del Hi-Track 
Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 

Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació d’accés a les dades: 

Proves d’escriptura i lectura al disc on estem fent la prova des de un 
node del clúster: 

Comprovem que podem llegir i modificar els arxius del disc 
(prova1.txt, prova2.txt). 

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornar a posar el disc que hem tret, al seu lloc original. 
  
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació d’accés a les dades: 

Proves d’escriptura i lectura al disc on estem fent la prova des de un 
node del clúster: 

Comprovem que podem llegir i modificar els arxius del disc 
(prova1.txt, prova2.txt). 
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R.2.2.6 Caiguda de dos discos a un RAID-6. Estudi del rendiment i 
reconstrucció dels volums afectats 
 
Descripció: Suposició que fallen dos discos a un RAID-6. Tots els Raid Groups 
de discos FO són RAID-5, i si cauen 2 discos està clar que ens quedem sense 
les unitats de l’interior. Però els Raid Groups de discos FATA són RAID-6, així 
que la caiguda de 2 discos no hauria d’afectar el servei. Mirem de tenir arxius 
oberts 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Extreure un disc del Raid Group “RG-04”. Cal assegurar-nos de quin disc és a 
través del software “Storage Navigator Modular”. 
 
Verificar l’estat del disc i la recuperació del Raid Group a través del Hi-Track 
Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Potser també podem observar la reconstrucció del Raid Group a través del 
software “Storage Navigator Modular”. 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació d’accés a les dades: 

Proves d’escriptura i lectura al disc on estem fent la prova des de un 
node del clúster: 

Comprovem que podem llegir i modificar els arxius del disc 
(prova1.txt, prova2.txt). 

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Tornar a posar els discos que hem tret, al seu lloc original. 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació d’accés a les dades: 

Proves d’escriptura i lectura al disc on estem fent la prova des de un 
node del clúster: 
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Comprovar que podem llegir i modificar els arxius del disc (prova1.txt, 
prova2.txt). 
 
Per fer aquesta verificació s’ha de creem una nova unitat a Windows amb un 
RAID-6. 
 

R.2.2.7 Avaria greu de KAITO_CP. 
 
Descripció: Suposant una avaria greu, i a diferència del tall de subministrament 
elèctric a tota la cabina de discos que hem provat abans, cal comprovar si 
podem recuperar les dades i continuar els serveis que es pugui continuar 
gràcies a la còpia de dades de la segona cabina de discos. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operació elèctrica: 
 
Aturar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
Aturar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de KAITO_CP. 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de com veuen ara els servidors les unitats (en principi no s’han de 
veure): 

• Des de el Disk Management del Computer Management  
• Des de el Clúster Administrator. 

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy: 
 cd c:\horcm\etc (en mode consola) 
 horcmstart 0 1 
 
Visualitzar el problema amb els parells: 
 pairdisplay -g TCWINPROV –fc 
 
Trencar definitivament els parells:  
 pairsplit -g TCWINPROV -S 
 
Comprovar que s’han trencat correctament: 

pairdisplay -g TCWINPROV –fc 
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Assignar les unitats de KAITO_CB en comptes de les de KAITO_CP: 
“Storage Navigator Modular” à Hem d’assignar a KAITO_CB, als Host 
Groups “BULMA_HBA1”, “SON_GOHAN_HBA1”, que estan als Ports 0C 
i 1C, les següents LUN’s (són les LUN’s destí de les replicacions): 

 
LUN “2014”, amb H-LUN “10”.  
LUN “2016”, amb H-LUN “11”. 
LUN “2022”, amb H-LUN “12”. 
LUN “2063”, amb H-LUN “13”. 
LUN “2084”, amb H-LUN “14”. 
LUN “2091”, amb H-LUN “15”. 

 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Esborrar l’antic recurs disc del clúster: 

A un dels dos nodes del clúster (SON_GOHAN): Clúster Administrator, i 
a sobre del recurs del nostre disc à botó dret à Delete. 

 
Reconèixer la unitat segons els passos de l’apartat G.2.1.1. 
 
TORNADA ENRERE (DEIXAR TOT COM HA D’ESTAR). 
 
Operació elèctrica: 
 
Aixecar el magneto tèrmic C2-8-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
 
Aixecar el magneto tèrmic C1-2-T del CP, que afecta a l’altra font de 
KAITO_CP. 
  
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor:  

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de com veuen ara els servidors les unitats (en principi no s’han de 
veure): 

• Des de el Disk Management del Computer Management  
• Des de el Clúster Administrator. 

 
Desmuntar les unitats que han de passar a ser unitats de rèplica:  

Esborrar l’antic recurs disc del clúster: 
A un dels dos nodes del clúster (SON_GOHAN): Clúster 
Administrator, i a sobre del recurs del nostre disc à botó dret à 
Delete. 

 
Reconèixer la unitat segons els passos de l’apartat G.2.1.1. 
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Operacions amb les cabines de discos: 
 
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy i crear els 
parells: 
 horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCWINPROV –fc (ha d’aparèixer en estat de SMPL) 

paircreate -g TCWINPROV -f never –vl 
 pairdisplay -g TCWINPROV –fc (fins que arriba a l’estat de PAIR)  
 
Desassignar les unitats de KAITO_CB en comptes de les de KAITO_CP: 

“Storage Navigator Modular” àHem de treure de KAITO_CB, dels Host 
Groups “BULMA_HBA1” i “SON_GOHAN_HBA1”, que estan als Ports 
0C i 1C: 

LUN’s “2014”, “2016”, “2022”, “2063”, “2084”, “2091” 

 

R.2.3 Simulació de desastres amb els servidors: 

R.2.3.1 Caiguda d’una font d’alimentació del switch “Pilaf”. 
 
Descripció: Suposant que falla una línia de corrent al switch “Pilaf” li afecta a 
una de les seves fonts d’alimentació, l’entorn de la SAN no s’hauria de veure 
afectat, degut a la redundància de fonts d’alimentació del switch. Mirarem de 
tenir arxius oberts a veure com es comporta això amb les proves. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

 
Operació elèctrica: 
 
Traiem un dels cables de corrent del “Pilaf” 
 
Operacions amb el software de Hitachi: 
 
Verificar l’estat del switch Fibre Channel a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint. Ex: 
 Veiem que l’eina HDLM funciona. 
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Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Tornem a posar el cable que hem tret de corrent del “Pilaf” 
 

R.2.3.2 Caiguda del switch “Pilaf”. 
 
Descripció: En el cas de que falli completament el switch “Pilaf”, l’entorn SAN sí 
que es veu afectat en el sentit de que ens quedarem sense els paths d’accés 
del fabric “SAN A”. Les conseqüències d’això són: 

• El TrueCopy no es veu afectat perquè funciona a través del fabric “SAN 
B” (ports 1D). 

• SON_GOKU ha de poder seguir veient tot gràcies al funcionament del 
fabric “SAN B”. 

• Les llibreries T-120 i T-50 segueixen essent accessibles degut a les 
seves dobles HBA. 

Mirarem de tenir arxius oberts a veure com es comporta això amb les proves. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor SON_GOKU: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de SON_GOKU i editar el contingut del fitxer 
prova1.txt. 
 
Operació elèctrica: 
 
Traiem els dos cables de corrent del “Pilaf” 
 
Operacions amb el software de Hitachi: 
 
Verificar l’estat del switch Fibre Channel a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor SON_GOKU: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint. Ex: 
 Veiem que HDLM funciona. 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a SON_GOKU: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 
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Operacions amb les cabines de discos: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy: 
 cd c:\horcm\etc (en mode consola) 
 horcmstart 0 1 
Visualitzar que no hi ha problema amb els parells: 
 pairdisplay -g TCWINSHA –fc 
 
Tornem a posar els dos cables de corrent del “Pilaf” 
 

R.2.3.3 Caiguda d’una font d’alimentació del switch “Boo”. 
 
Descripció: Suposant que falla una línia de corrent al switch “Boo” li afecta a 
una de les seves fonts d’alimentació, l’entorn de la SAN no s’hauria de veure 
afectat, degut a la redundància de fonts d’alimentació del switch. Mirarem de 
tenir arxius oberts a veure com es comporta això amb les proves. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de un dels nodes del clúster (BULMA o 
SON_GOHAN) i editar el contingut del fitxer prova1.txt:  

 
Operació elèctrica: 
 
Traiem un dels cables de corrent del “Boo” 
 
Operacions amb el software de Hitachi: 
 
Verificar l’estat del switch Fibre Channel a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint. Ex: 
 Comprovem que HDLM funciona correctament. 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Tornem a posar el cable que hem tret de corrent del “Boo” 
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R.2.3.4 Caiguda de les dues fonts d’alimentació del switch “Boo”. 
 
Descripció: En el cas de que falli completament el switch “Boo”, l’entorn SAN sí 
que es veu afectat en el sentit de que ens quedarem sense els paths d’accés 
del fabric “SAN B”. Les conseqüències d’això són: 

• El TrueCopy no funcionarà a través del fabric “SAN B” (ports 1D). 
• SON_GOKU ha de poder seguir veient tot gràcies al funcionament del 

fabric “SAN A”. 
• Les llibreries T-120 i T-50 no es veuen afectades degut a la seva doble 

HBA. 
Mirarem de tenir arxius oberts a veure com es comporta això amb les proves. 
 
Comandes i accions associades: 
 
Operacions amb el servidor SON_GOKU: 
 
Editar un arxiu de la unitat origen: 

Accedir al disc des de SON_GOKU i editar el contingut del fitxer 
prova1.txt:  
 
Operació elèctrica: 
 
Traiem els dos cables de corrent del “Boo” 
 
Operacions amb el software de Hitachi: 
 
Verificar l’estat del switch Fibre Channel a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Operacions amb el servidor SON_GOKU: 
 
Verificació de que els paths a l’armari segueixen existint. Ex: 
 Comprovem que HDLM funciona correctament 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a SON_GOKU: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy: 
 cd c:\horcm\etc (en mode consola) 
 horcmstart 0 1 
 
Visualitzar l’estat incorrecte dels parells, doncs la replicació està trencada fins 
que no es solucioni el tema: 
 pairdisplay -g TCWINSHA –fc 
 
Tornem a posar els dos cables de corrent del “Boo” 
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R.2.3.5 Caiguda dels enllaços entre els CPDs 
 
Descripció: Suposició de falta de connexió entre el CP i el CB. La falta de 
servei de les unitats del CP no s’hauria de donar, el que sí ha de passar és que 
el TrueCopy es paralitza, i tampoc són accessibles les unitats que estan al CB. 
 
Comandes i accions associades: 
 
PRIMER TREUREM NOMÉS UN DELS PARELLS: 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 14 del switch FC “Pilaf” (SAN A). 
 Port 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
Operacions amb les cabines: 
 
Verificar l’estat dels paths del TrueCopy i estat dels switchs FC a través del Hi-
Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
  
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy per veure 
l’estat del mateix: 
 cd c:\horcm\etc 
 horcmstart 0 1 
    
Hem de poder veure l’incorrecte estat dels parells: 
 pairdisplay -g TCWINSHA –fc 
   
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CP (tot i que estem sense 
replicació) 
 
Verificació d’accés a les dades: 

Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 
Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CB (tot i que estem sense 
replicació) 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 
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Operacions amb els switchs FC: 
 
Reconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 14 del switch FC “Pilaf” (SAN A). 
 Port 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
ARA TREUREM L’ALTRE PARELL QUE ABANS HEM DEIXAT: 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 15 del switch FC “Pilaf” (SAN A). 
 Port 14 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
Operacions amb les cabines: 
 
Verificar estat de paths TrueCopy i dels switchs FC a través del Hi-Track 
Monitor:  

http://localhost:6696/ 
  
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy per veure 
l’estat del mateix: 
 cd c:\horcm\etc 
 horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCWINSHA –fc 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CP (tot i que estem sense 
replicació) 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CB (tot i que estem sense 
replicació) 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Operacions amb els switchs FC: 
Reconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Port 15 del switch FC “Pilaf” (SAN A). 
 Port 14 del switch FC “Boo” (SAN B). 
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ARA TREUREM ELS DOS PARELLS: 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Ports 14 i 15 del switch FC “Pilaf” (SAN A). 
 Ports 14 i 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
  
Operacions amb les cabines: 
 
Verificar estat paths TrueCopy i dels switchs FC a través del Hi-Track Monitor:  

http://localhost:6696/ 
  
(en mode consola) Arrencar les instàncies de gestió del TrueCopy per veure 
l’estat del mateix: 
 cd c:\horcm\etc 
 horcmstart 0 1 
 pairdisplay -g TCWINSHA –fc 
 
Operacions amb els servidors del clúster Windows: 
 
Verificació d’accés a les dades de les unitats del CP (tot i que estem sense 
replicació) 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura als discos a un node del clúster: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 
Verificació de NO accés a les dades de les unitats del CB: 
 
Verificar que no podem accedir al disc, i que el Clúster Administrator el posa 
com a “Failed”. A més, des de el Disk Management no s’ha de veure el disc, o 
com a molt s’ha de veure com “Unreadable”. 
 
Operacions amb els switchs FC: 
 
Desconnectar les fibres dels enllaços entre els centres: 
 Ports 14 i 15 del switch FC “Pilaf” (SAN A). 
 Ports 14 i 15 del switch FC “Boo” (SAN B). 
 
Operacions amb les cabines de discos: 
 
Verificar l’estat de l’armari a través del Hi-Track Monitor: 

http://localhost:6696/ 
 
Hem de poder veure la recuperació dels parells: 
 pairdisplay -g TCWINSHA –fc 
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Operacions amb els servidors del clúster Windows 
 
Verificació d’accés al disc que abans no teníem, el de la cabina del CB: 
 
Verificar que veiem el disc al Disk Management i que podem posar-lo on-line al 
Clúster Administrator. 
 
Verificació d’accés a les dades: 
 Proves d’escriptura i lectura al discs des de un node del clúster: 

Comprovar que podem llegir i modificar els arxius dels discos que 
serveix la SAN (prova1.txt, prova2.txt). 

 

R.2.4 Final de les proves interacció cabines i desastres. 

R.2.4.1 Esborrat de les unitats de proves. 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Desmuntar la unitat de proves:  

Esborrar el recurs disc al clúster: a sobre el recurs disc à botó dret, 
“Delete”. 

 
Operacions amb KAITO_CP: 
 
“Storage Navigator Modular” à DES-assignació LUN “1039” (5Gb) amb H-LUN 
“63” als Host Group següents: 
• KAITO_CP: Ports 0C i 1C: BULMA_HBA1, SON_GOHAN_HBA1 
 
Operacions amb el servidors del clúster Windows: 
 
Comprovar al Disk Management dels nodes del clúster no es veu el disc, o com 
a molt s’ha de veure com “Unreadable”. 
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APÈNDIX S: XARXES D’EMMAGATZEMATGE 
 
Primerament hem de veure quines solucions d’emmagatzematge hi ha al 
mercat. Actualment quan una empresa vol dur a terme un projecte 
d’emmagatzematge ha d’escollir quin, de tots els existents en el mercat, és el 
que més s’adequa a la seva infraestructura.  
 
Actualment hi ha tres maneres de solucionar l’emmagatzematge: 

◊ Via DAS (Direct Attached Storage) 
◊ Via NAS (Network Attached Storage) o LAN (Local Area Network) 
◊ Via SAN (Storage Area Network) 

 
 

S.1. Solució DAS 
 
Una solució DAS es basa en una arquitectura en la que el dispositiu 
d’emmagatzematge es connecta directament al sistema principal. 
L’emmagatzematge pot ser intern, com els discs durs interns d’un ordinador, o 
extern. Aquesta solució és la més bàsica per realitzar l’emmagatzematge que, 
sense adonar-nos, sempre utilitzem (per exemple, quan connectem una 
memòria flaix o un pen drive a l’ordinador mitjançant el USB).  
 
 

 
 

Fig.S.1. Solució DAS 
 
 
Hem de tenir en compte que el factor limitant d’aquesta solució és el servidor o 
PC al que volem augmentar el disc. Si tenim en compte que un servidor de 
gama mitja pot portar, més o menys, un màxim de 4 disc i cada disc, amb les 
noves tecnologies, pot ser de 300GB, significa que podrem tenir un màxim de 
fins a 1,2TB d’emmagatzematge. 
 
Depenent del dispositiu que hem de connectar al servidor necessitarem més o 
menys softwares que instal·lar. Si el que volem és llegir o gravar un CD 
aquesta solució no necessita cap software addicional. Si volem connectar un 
sistema d’emmagatzematge de cintes per poder efectuar el Backup del 
servidor, necessitarem softwares addicionals que en permetin efectuar l’acció.  
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El principal avantatge d’aquesta solució és que és realment senzilla 
d’implementar i implica molt poc cost inicial. 
 
 

S.2. Solució NAS o LAN 
 
Una solució NAS o LAN és el següent nivell en l’emmagatzematge. Aquesta 
solució es basa en connectar la unitat d’emmagatzematge a una xarxa LAN a la 
que també es connecten tots els servidors o PCs: 
 
 

 
 

Fig.S.2. Solució NAS 
 
 
La solució és una tecnologia d’emmagatzematge dedicada a la interconnexió 
directa dels dispositius d’emmagatzematge a la xarxa LAN. Mitjançant 
connexions Ethernet estàndard, determinant la gestió del mateix utilitzant un 
sistema operatiu que dona accés mitjançant els protocols de xarxa (NFS i CIFS 
entre altres). 
 
Un NAS proporciona funcionalitats dels sistemes d’arxius als sistemes 
d’emmagatzematge, sent l’objectiu lliurar als servidors ASP de la gestió de les 
dades recol·locant aquests i separant-los de les aplicacions en els dispositius 
d’emmagatzematge, podent ser accedits des de tots els clients heterogenis que 
conformen la plataforma de servidors. 
 
Alguns beneficis d’aquesta configuració, si excloem el tenir un 
emmagatzematge comú igual que en una SAN, són un menor cost i la 
utilització de la mateixa infraestructura per les comunicacions i la gestió dels 
equips. Pel contrari, l’ús compartit de les comunicacions ens fa tenir menor 
rendiment i fiabilitat. Per tant, aquesta és una bona solució quan es requereix 
compartir informació i els nivells de fiabilitat no son crítics. 
 
Els protocols de comunicacions NAS estan basats en fitxers. Per aquesta raó el 
client sol·licita el fitxer complet al servidor i treballa localment. És per aquest 
motiu que un NAS esta pensat per clients amb la informació emmagatzemada 
en fitxers petits i en gran quantitat.  
 
La gestió d’una solució NAS és més complexa que la d’un DAS. Com hem 
comentat, un DAS no necessita cap software addicional per implementar la 
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solució. Els elements d’un NAS, normalment, tenen el seu propi sistema 
operatiu i es configura i gestiona utilitzant utilitats del software que corren sobre 
qualsevol navegador web estàndard. Una gestió mitjançant un navegador web 
permet a l’administrador del sistema comprovar l’estat del sistema NAS i fer els 
canvis necessaris a la configuració des de qualsevol servidor de la xarxa. 
 
 

S.3. Solució SAN 
 
Una xarxa SAN és una xarxa d’emmagatzematge dedicada d’alta velocitat, 
basada en el protocol Fibre Channel, que permet la connectivitat directa entre 
la plataforma de servidors i els dispositius d’emmagatzematge. Els elements 
que interconnecten els dispositius són els elements propis d’una xarxa local, 
normalment seran switchs, adaptats i caracteritzats per utilitzar la tecnologia 
Fibre Channel. 
 
Existeixen diverses topologies de xarxa que permeten implementar l’estàndard 
Fibre Channel: punt a punt, bucle arbitrat, bucle commutat... encara que la 
topologia més utilitzada és la següent: 
 
 

 
 

Fig.S.3. Solució SAN 
 
 
Com veiem en la Figura S.3, els elements que formen una SAN es poden 
dividir en tres grans blocs: 
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Servidors del sistema: dins d’una xarxa d’emmagatzematge podem trobar 
servidors de tot tipus de sistemes i plataformes. Les aplicacions de dits 
servidors executaran de manera transparent l’accés a l’emmagatzematge de la 
xarxa i als dispositius físics. La connexió del servidor de xarxa necessitarà 
d’adaptadors de bus específics Fibre Channel denominats HBAs (Host Bus 
Adapter). El software d’emmagatzematge allotjat en els servidors serà objecte 
d’una especial atenció per les noves característiques de l’arquitectura 
implementada: disaster recovery, gestió de cintes, virtualització, snapshoot, 
mirroring, etc. 
 
Emmagatzematge: dins dels dispositius destacarem llibreries de cintes 
magnètiques, dispositius òptics, arrays de discs que es connecten directament 
a la SAN lliurant a la xarxa de la carrega d’emmagatzematge. La gestió i 
organització dels arrays de discs es deuen realitzar atenent al grau 
d’importància de les dades allà emmagatzemades, introduint en funció de la 
política d’emmagatzematge: redundància de components, tecnologia RAID, 
snapshoot, velocitat de transferència i capacitat dels discs, etc. 
 
Interconnexió Fibre Channel: com elements essencials es troben els 
commutadors o switchs permetent la interconnexió total d’ampli numero 
d’elements en la xarxa en funció del numero de ports, definint-se un conjunt 
d’ells o Switch Fabric. Actualment incorporen diverses configuracions amb el fi 
de millorar les prestacions com zonning i multiplexing. 
 
Aquesta és una solució que ens aporta un màxim rendiment de les nostres 
màquines arribant en els elements d’interconnexió a unes tasses de 4GBps en 
els switchs i de 2GBps en les targetes. Si en un NAS veiem que el coll 
d’ampolla de la solució esta en l’ample de banda de la xarxa LAN, en una SAN 
el coll d’ampolla no estan en la xarxa sinó en la velocitat a la que poden 
transferir els servidors de la configuració. 
 
El principal avantatge de la solució és que el compartiment d’emmagatzematge. 
Aquest compartiment aporta a la flexibilitat a la xarxa simplificant la seva 
administració. Hem de tenir en compte que l’emmagatzematge de la SAN té 
una relació un a un amb el servidor, és a dir, cada LUN de la SAN és “propietat” 
d’un sol ordinador o servidor. 
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APÈNDIX T: REPLICACIÓ DE DADES 
 
La replicació de dades és una transmissió dels canvis en els fitxers que tenim 
en l’emmagatzematge. La replicació es pot dividir en dos grans grups, la 
replicació local i la replicació remota. 
 
 

T.1. Replicació Local 
 
La Replicació Local ens permet tenir copies locals dels volums 
d’emmagatzematge mitjançant un software que ens permet fer snapshoots i 
clones.  
 
Aquestes copies permeten, als administradors d’emmagatzematge, crear 
Backups, provar nous softwares i monitoritzar sense interrompre les operacions 
de IT. 
 
 

T.1.1 SnapShoot 
 
Un SnapShoot és una còpia virtual de les dades d’un instant en el temps (point-
in-time copy).  
 
El seu funcionament es basa en punters fets en un instant de temps a les 
dades existents. Quan les dades es modifiquen, les dades anteriors són 
gravades en un espai de disc diferent al principal i un altre punter es crea. 
 

 
 

Fig.T.1. Creació d’un SnapShoot 
 
 
En la Figura T.1 veiem com s’ha creat un snapshoot de les dades que volem 
replicar. Això significa que el Snapshoot són punters que diuen on son les 
dades que volem guardar. 
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Si es modifiquen les dades de l’identificador 1, per exemple, per les dades 
MNOP, les dades ABCD es guardarien en el snapshoot en la posició del primer 
punter ja que, si modifiquem les dades, el punter ja no apuntaria a les dades 
inicials que varem guardar (Figura T.2) 
 

 
 

Fig.T.2. Modificació d’un SnapShoot 
 
 

D’aquesta manera, tenim les dades actuals en l’emmagatzematge principal i si 
volem recuperar les dades des del SnapShoot, només hem de copiar les dades 
anteriors en els blocs de dades que hem modificat. 
 
El principal avantatge d’aquesta solució és que tens una copia instantània de 
les dades en qualsevol moment. A més, l’espai que ocupa aquesta copia de 
dades es l’espai que ocupa un punter més les dades que s’han modificat.  
 

T.1.2 Clone 
 
Un Clone és una còpia física de les dades originals, és a dir, totes les dades 
originals en copien a un altre espai de disc. Mentre el Clone no es trenqui, 
aquest funciona com un Mirror (Mirall) de les dades principals (Figura 3.6) 
 

 
 

Fig.T.3. Clone 
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Els avantatges d’aquesta solució són que tens una còpia exacta de les dades 
en un instant de temps, que es pot utilitzar per proves o per fer un Backup 
paral·lel. 
 

T.2. Replicació Remota 
Diem que efectuem una Replicació Remota quan les dades es copien entre 
SITEs diferents distanciats Xkm. La distancia a la que poden estar aquests 
SITEs dependrà si la Replicació que efectuem es síncrona o asíncrona. 
 
A continuació descriurem les diferencies entre la replicació síncrona i la 
replicació asíncrona. 
 

T.2.1 Replicació Síncrona 
La replicació síncrona et permet tenir sincronitzats en tot moment una còpia 
remota de les dades en producció. El software de replicació (ja sigui el de la 
cabina o qualsevol software de replicació) et permet guardar una còpia “point-
in-time” d’una unitat lògica (LUN) i et permet guardar-la, com si fos una copia 
local, en una localització separada per proporcionar solucions de “Disaster 
Recovery”, és a dir, permet que una còpia esdevingui activa si un accident 
desactiva la primera. El desavantatge d’aquesta solució és que la distància 
entre SITEs esta limitada a, més o menys, 100km. 
 
La imatge en producció (la que es copia) es diu Imatge Primària (en la Figura 
3.7 es diu Source); i la que és copia es diu Imatge Secundària (en la Figura T.4 
es diu Target). La imatge primària rep I/Os d’un servidor que s’anomena 
Servidor de Producció i un sistema d’emmagatzematge que està en una altre 
localitat conté la Imatge Secundària. Aquest sistema d’emmagatzematge pot, 
opcionalment, està connectat al seu sistema de producció. Tots dos sistemes 
poden estar en diferents dominis que es poden administrar a través d’interfícies 
d’usuaris (UI). Com les dues cabines estan sincronitzades, el SITE remot 
sempre tindrà una còpia consistent de les dades primàries. 
 

 
 

Fig.T.4. Replicació Síncrona4 
 

                                            
4 Fotografia extreta de documentació interna de EMC 
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En la Figura 3.7 podem veure com “funciona” la replicació síncrona. Quan un 
usuari envia una comanda d’escriptura al sistema d’emmagatzematge, el 
servidor de producció d’aquesta envia un I/O d’escriptura a la cabina primària 
(Punt 1). A la vegada, el software de replicació de la cabina primària envia el 
I/O a la cabina secundària (Punt 2). Quan la cabina secundària rep la 
informació i la guarda, envia un ACK a la cabina primària (Punt 3). Per finalitzar 
l’escriptura, la cabina primària envia una confirmació al servidor de producció 
quan ja ha rebut el ACK de la cabina secundària (Punt 4). 
 
Hi ha softwares de gestió de cabines que permeten suportar Grups de 
Consistència. Un Grup de Consistència és un sistema de miralls asincrònics 
d’imatges secundàries que han d’estar mantingudes constantment per ser útils, 
és a dir, les dades del sistema secundari han d’haver existit en el sistema 
primari prèviament. Això permet a un usuari utilitzar les imatges secundàries si 
el sistema d’emmagatzematge primari falla. 
 

T.2.2 Replicació Asíncrona 
La replicació asíncrona et permet, periòdicament, sincronitzar la còpia remota 
de les dades en producció. El software de replicació (ja sigui el de la cabina o 
qualsevol software de replicació) et permet guardar una còpia “point-in-time” 
d’una unitat lògica (LUN) i la envia periòdicament a una localització separada 
per proporcionar solucions de “Disaster Recovery”, és a dir, permet que una 
còpia esdevingui activa si un accident desactiva la primera. L’avantatja 
d’aquesta solució és que no hi ha límit de distància entre les copies de les 
dades. 
 
La imatge en producció (la que es copia) es diu Imatge Primària (en la Figura 
3.8 es diu Source); i la que és copia es diu Imatge Secundària (en la Figura T.5 
es diu Target). La imatge primària rep I/Os d’un servidor que s’anomena 
Servidor de Producció i un sistema d’emmagatzematge que està en una altre 
localitat conté la Imatge Secundària. Aquest sistema d’emmagatzematge pot, 
opcionalment, està connectat al seu sistema de producció. Tots dos sistemes 
poden estar en diferents dominis que es poden administrar a través d’interfícies 
d’usuaris (UI). Un cop s’ha efectuat la sincronització inicial, el SITE remot 
sempre tindrà una còpia consistent de les dades primàries. 
 
 

 
 

Fig.T.5. Replicació Asíncrona5 

                                            
5 Fotografia extreta de documentació interna de EMC 
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En la Figura 3.8 podem veure com “funciona” la replicació asíncrona. 
Primerament, hem de fer una sincronització inicial total al centre remot. un cop 
finalitzada aquesta sincronització, es descriu un temps Delta Set que serà el 
temps entre sincronitzacions. Quan un usuari envia una comanda d’escriptura 
al sistema d’emmagatzematge, el servidor de producció envia un I/O 
d’escriptura al sistema d’emmagatzematge primari (Punt 1). Seguidament, la 
cabina envia una confirmació d’escriptura al servidor de producció (Punt 2) i 
inicia el comptador Delta Set que, quan aquest expiri, sincronitzarà les dades 
de les cabines. (Punt 3) La cabina secundària crea una copia “point-in-time”, 
dita en aquest exemple Gold Copy, de les dades que te aquesta per protegir-
les quan es sincronitzen les cabines (Punt 4). Per finalitzar, el comptador Delta 
Set expira i es sincronitzen les dades de les cabines, un cop s’han sincronitzat, 
s’esborra la copia Gold Copy de la cabina secundària i el comptador Delta Set 
torna a 0 per pròxim cicle de sincronització (Punt 5). 
 
Hi ha softwares de gestió de cabines que permeten suportar Grups de 
Consistència. Un Grup de Consistència és un sistema de miralls asincrònics 
d’imatges secundàries que han d’estar mantingudes constantment per ser útils, 
és a dir, les dades del sistema secundari han d’haver existit en el sistema 
primari prèviament. Això permet a un usuari utilitzar les imatges secundàries si 
el sistema d’emmagatzematge primari falla. 
 
 

T.3. Exemples de Replicació Remota 

T.3.1 Primer exemple de Replicació Remota 
 
En la Figura T.6. veiem el primer exemple de replicació. Aquest escenari és 
habitual quan els servidors es connecten directament a la SAN i aquesta 
necessita alta redundància ja que les aplicacions que hi corren són crítiques. 
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Fig.T.6. Exemple de replicació remota6 

 
 
En aquesta figura veiem un sistema d’emmagatzematge primari (Storage 
System 1) que té connectat mitjançant camins redundats tres servidors. El 
primer és un servidor de fitxers (File Server) amb un sistema operatiu A, el 
segon és un servidor de correu (Mail Server) que també utilitza un sistema 
operatiu A i el tercer és una base de dades (Database Storage 1), que té 4 
unitats lògiques d’emmagatzematge (LUNs), i utilitza un sistema operatiu B.  
 
Veiem que aquest sistema d’emmagatzematge està connectat a un sistema 
d’emmagatzematge remot (Storage System 2) que, a la seva vegada, està 
connectat a dos servidors. Aquests servidors fan la funció dels tres servidors 
del sistema primari. El primer servidor utilitza un sistema operatiu A i fa la 
funció del servidor de fitxers i del servidor de correu del sistema primari. El 
segon servidor utilitza el sistema operatiu B i fa la funció de servidor de base de 
dades. 
 
El servidor de base de dades, que és el servidor de producció, executa les 
aplicacions dels usuaris. Aquestes es desen en el sistema d’emmagatzematge 
primari en els grups d’emmagatzematge del servidor (les LUNs del servidor). 
Aquestes dades són replicades a la segona cabina d’emmagatzematge en el 
grups d’emmagatzematge del servidor de base de dades.  
 

                                            
6 Fotografia extreta de documentació interna de HP. 
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Cada servidor està connectat amb camins redundants i a través del switch 
(fabric) als sistemes d’emmagatzematge. D’aquesta manera, si algun camí 
falla, i el servidor ho suporta, es pot canviar el camí d’accés a les dades per 
seguir tenint accés a les mateixes de manera totalment transparent pels 
usuaris. 
 
En la replicació asíncrona, el servidor de producció enviaria una petició 
d’escriptura per un camí al sistema d’emmagatzematge 1 que escriu les dades 
a la LUN local. El canvi en la LUN primària es registra i envia la confirmació 
d’escriptura al servidor de producció. En un interval de temps, que es defineix 
prèviament, tots els canvis produïts en el sistema d’emmagatzematge primari 
es copien al sistema d’emmagatzematge secundari. 
 
En la replicació síncrona, el servidor de producció enviaria una petició 
d’escriptura per un camí al sistema d’emmagatzematge 1. Aquest l’enviaria al 
sistema d’emmagatzematge 2 que escriuria les dades a la LUN local. El canvi 
en la LUN secundària es registraria i s’enviaria la confirmació al sistema 
d’emmagatzematge primari. El sistema d’emmagatzematge primari, en rebre la 
confirmació d’escriptura al sistema d’emmagatzematge secundari, escriuria les 
dades a la LUN local. El canvi en la LUN secundària es registraria i s’enviaria la 
confirmació d’escriptura al servidor de producció. 
 
D’aquesta manera, en tots dos casos, si falla el primer sistema 
d’emmagatzematge, un administrador pot utilitzar el client que està utilitzant el 
sistema d’emmagatzematge remot per restaurar la imatge d’aquest sistema 
d’emmagatzematge en el sistema d’emmagatzematge primari.  
 
Les aplicacions apropiades podran començar a funcionar en qualsevol servidor 
connectat al sistema amb total accés a les dades. Les dades del sistema 
d’emmagatzematge primari seran accessibles en uns minuts des de que es 
comença la reconstrucció, però aquest temps dependrà de les dades que s’han 
de restaurar. 
 
 

T.3.2 Segon exemple de Replicació Remota 
 
En la Figura T.7. veiem un segon exemple de replicació. Aquest escenari és 
habitual quan un sistema d’emmagatzematge actua com a depositari 
d’emmagatzematge d’un servidor de fitxers (conegut com NAS). El servidor de 
fitxers estaria connectat, al mateix temps, a una LAN i tots els servidors i PCs 
de l’empresa accedirien a la cabina mitjançant aquest servidor. 
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Fig.T.7. Exemple de replicació remota 27 

 
 
En aquesta configuració, el servidor de fitxers actuaria també com a servidor de 
producció donant les ordres d’escriptura i lectura al sistema 
d’emmagatzematge. 
 
En la replicació asíncrona, el servidor enviaria una petició d’escriptura per un 
camí al sistema d’emmagatzematge 1 que escriu les dades a la LUN local. El 
canvi en la LUN primària es registra i envia la confirmació d’escriptura a dit 
servidor. En un interval de temps, que es defineix prèviament, tots els canvis 
produïts en el sistema d’emmagatzematge primari es copien al sistema 
d’emmagatzematge secundari. 
 
En la replicació síncrona, el servidor enviaria una petició d’escriptura per un 
camí al sistema d’emmagatzematge 1. Aquest l’enviaria al sistema 
d’emmagatzematge 2 que escriuria les dades a la LUN local. El canvi en la 
LUN secundària es registraria i s’enviaria la confirmació al sistema 
d’emmagatzematge primari. El sistema d’emmagatzematge primari, en rebre la 
confirmació d’escriptura al sistema d’emmagatzematge secundari, escriuria les 
dades a la LUN local. El canvi en la LUN secundària es registraria i s’enviaria la 
confirmació d’escriptura al primer servidor. 
 
Com que només es connecta aquest servidor a la cabina, serà aquest servidor 
qui, mitjançant una LAN, doni accés als altres servidors de l’empresa de la 
següent manera: El servidor que vol accedir a la cabina demana el fitxer 
desitjat al servidor de producció. Aquest accedeix a la cabina i recull dit fitxer 
que entrega al primer servidor. 
 
 

                                            
7 Fotografia extreta de documentació interna de HP. 
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APÈNDIX U: RAID I ELS SEUS NIVELLS 

U.1. Que és RAID? 
 
El terme RAID és un acrònim de l’anglès “Redundant Array of Inexpensive 
Disk” que significa “matriu redundant de discs independents”. És una manera 
d’emmagatzemar la mateixa informació en diferents llocs o múltiples discs durs. 
Una matriu consta de dos o més discs durs que davant del sistema principal 
funciona com un únic dispositiu.  
 
Per al sistema operatiu, RAID aparenta ser un sol disc dur lògic (LUN). Les 
dades es desglossen en fragments que s’escriuen en varies unitats de manera 
simultània. En aquest mètode, la informació es reparteix entre varis discs usant 
tècniques com l’entrellaçat de blocs (RAID nivell 0) o la duplicació de discs 
(RAID nivell 1) per proporcionar redundància, reduir el temps d’accés, obtenir 
major ample de banda per llegir i/o escriure, així com la possibilitat de 
recuperar un sistema després de l’averia d’un dels discs.  
 
RAID ofereix varies opcions, dites nivells de RAID, cadascuna de les quals 
proporciona un equilibri diferent entre tolerància a errors, rendiment i cost i amb 
els seus avantatges i desavantatges teòriques. Amb el pas dels anys, han 
aparegut diferents implementacions del concepte RAID. La majoria difereixen 
essencialment en els nivells de RAID idealitzats originalment encara que s’ha 
conservat la costum de nombrar-los amb números. Encara que tots els 
sistemes RAID suposen la pèrdua d’una part de la capacitat 
d’emmagatzematge dels discs, per aconseguir redundància o emmagatzemar 
les dades de paritat.  
 
Els sistemes RAID professionals deuen incloure els elements crítics per 
duplicat: fonts d’alimentació, ventiladors redundants i Hot Swap (habilitat de 
substituir un dispositiu o component defectuós d’un sistema i canviar-lo per un 
altre sense apagar el sistema i sense interferir en les funcions d’altres 
dispositius. També es diu canvi en calent.).  
 
Per finalitzar comentar que cada vegada és més recomanable, sobre tot en 
instal·lacions de clúster, configuracions amb dues controladores redundants i 
Hot Swap, de manera que en el cas que una d’elles falli es pugui procedir a la 
seva substitució sense haver de para el funcionament del sistema. A més a 
més, aquesta configuració amb controladores redundants ens permet 
connectar el sistema RAID a diferents servidors simultàniament. 
 

U.2. Per què utilitzar RAID? 
 
Les operacions de entrada i sortida (I/O) a disc són relativament lentes, 
normalment, degudes al seu caràcter mecànic. Una lectura o una escriptura 
d’un disc involucra, normalment, dos operacions. La primera és el 
posicionament del lector/gravador. La segona és la transferència des de o fins 
el propi disc. 
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El posicionament del lector/gravador està limitat per dos factors: el temps de 
cerca (seek time) i el retard de gir del disc fins la posició d’inici de dades 
(latència rotacional). La transferència de dades, a la vegada, es realitza d’un bit 
per vegada i es veu limitada per la velocitat de rotació i per la densitat de la 
gravació del medi. 
 
Una manera de millorar el rendiment de la transferència és l’ús de diferents 
discs en paral·lel. Això es basa en el fet de que si un disc solitari es capaç 
d’entregar una tassa de transferència donada, llavors, dos discs serien 
capaços, teòricament, d’oferir el doble de la tassa anterior. Això seria el mateix 
que succeiria en qualsevol altre operació. L’addició de varis discs deuria 
estendre el fenomen fins a un punt a partir del que algun altre component 
comencés a ser el factor limitant.  
 
Molts administradors o encarregats de sistemes intenten portar a terme 
aquesta solució de manera manual, distribuint la informació entre varis discs 
per tal d’intentar assegurar una càrrega de treballs similars per cadascun d’ells. 
Aquest procés de “sintonia” podria donar bons resultats a no ser per dos factors 
principals: 
◊ aquesta tècnica no aconsegueix millorar les tasses de velocitat de 
transferència dels arxius individuals, sinó que només millora la quantitat 
d’arxius accedits de manera concurrent.  
◊ és obvi que el balanç no es possible de mantenir en el temps degut a la 
naturalesa dinàmica de la informació. 
 
Una manera més efectiva d’aconseguir l’objectiu és l’ús d’una modificació en 
els discs. Segons la definició de RAID, que hem vist anteriorment, és una 
col·lecció de discs que integren un o més subsistemes combinats amb un 
software de control que s’encarrega de controlar la operació del mateix i 
presentar-la al sistema operatiu com un gran dispositiu d’emmagatzematge.  
 

U.3. Com s’implementa un RAID? 
 
La distribució de les dades en diferents discs pot ser gestionada mitjançant el 
hardware dedicat o mitjançant un software. A més, existeixen diferents 
sistemes híbrids de RAID basats en software i hardware específic. 
 
Amb la implementació per software, el RAID software implementa els diferents 
nivells de RAID en el codi del kernel que tenen a veure amb la gestió del disc 
(block device). El sistema operatiu gestiona els discs del conjunt mitjançant una 
controladora de disc normal (IDE/ATA, Serial ATA, SCSI o Fibre Channel). 
Aquesta implementació esta considerada, tradicionalment, com una solució 
més lenta però amb el rendiment de les CPUs modernes pot arribar a ser més 
ràpida que algunes implementacions hardware, encara que suposa que es 
deixa menys temps de procés a la resta de feines del sistema. 
 
Una implementació de RAID basada en hardware gestiona el subsistema RAID 
independentment del host, presentant a aquest un únic disc. Aquesta 
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implementació requereix al menys una controladora RAID específica, ja sigui 
una targeta d’expansió independent o integrada en la placa base, que gestioni 
l’administració dels discs i efectuï els càlculs de paritat (necessaris per alguns 
nivells RAID). Aquesta opció pot oferir més rendiment i fa que el suport per part 
del sistema operatiu sigui més senzill (de fet, pot ser totalment transparent per 
aquest). Les implementacions basades en hardware solen suportar substitució 
en calent (hot swapping), permetent que els discs que fallin es puguin substituir 
sense necessitat de detenir el sistema. 
 
En els RAIDs majors, la controladora i els discs es solen muntar en una caixa 
externa específica, que a la seva vegada connecta al sistema principal 
mitjançant una o varies connexions SCSI, Fibre Channel, o iSCSI. A vegades, 
el sistema RAID es totalment autònom, i es connecta al sistema com un NAS. 
 
Els RAIDs híbrid s’han fet molt populars amb la introducció de controladores 
RAID hardware barates. En realitat, el hardware és una controladora de disc 
normal sense característiques RAID, però el sistema incorpora una aplicació de 
baix nivell que permet als usuaris construir RAIDs controlats per la BIOS. En 
aquesta configuració és necessari utilitzar un controlador de dispositiu específic 
per a que el sistema operatiu reconegui la controladora com un únic dispositiu 
RAID. Aquests sistemes efectuen tots els càlculs per software, és a dir, els 
realitza la CPU. És per aquest motiu, que aquests sistemes tenen una pèrdua 
de rendiment, i típicament, estan restringits a una única controladora de disc. 
 
Una característica important dels sistemes RAID per hardware és que poden 
incorporar una cache d’escriptura no volàtil (amb alimentació per bateria) que 
permet augmentar el rendiment del conjunt de disc sense comprometre la 
integritat de les dades en cas d’error en el sistema. Aquesta característica no 
esta òbviament en els sistemes RAID per software, que solen presentar 
problemes quan s’ha de reconstruir el conjunt de disc i el sistema s’ha reiniciat 
per assegurar la integritat de les dades. Pel contrari, els sistemes basats en 
software són més flexibles (permetent, per exemple, construir RAIDs de 
particions en lloc de discs complets i agrupar en un mateix RAID discs 
connectats en varies controladores) i els basats en hardware incorporen un 
punt d’error més al sistema (la controladora RAID). 
 
Totes les implementacions poden suportar l’ús d’un o més discs de reserva (hot 
spare), unitats preinstal·lades que es poden utilitzar immediatament (i quasi 
sempre automàticament) quan ha aparegut un error d’un disc del RAID. Això 
redueix el temps del període de reparació al reduir el temps de reconstrucció 
del RAID. 
 

U.4. Nivells de RAID originals 
 
L’elecció del nivell de RAID depèn de les necessitats de l’usuari segons els 
factors que prefereixi com la seguretat, la velocitat, la capacitat, el cost, etc. 
Cada nivell de RAID ofereix una combinació específica de tolerància a errors 
(redundància), rendiment i cost, dissenyades per satisfer les necessitats de 
l’emmagatzematge. No hi ha un nivell de RAID millor que un altre; cadascun és 
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apropiat per determinades aplicacions i entorns informàtics. De fet, resulta 
freqüent l’ús de varis nivells RAID per distintes aplicacions d’un mateix servidor.  
 
Oficialment existeixen set nivells de RAID (0 - 6), definits i aprovats pel RAID 
Advisory Board (RAB). Encara que també existeixen les possibles 
combinacions d’aquests nivells (10, 50...).  
 
Els nivells RAID més comuns són: 
◊ RAID 0: conjunt dividit (Stripping) 
◊ RAID 1: conjunt en mirall (Mirror) 
◊ RAID 5: conjunt dividit amb paritat distribuïda. 
 

U.4.1 JBOD 
 
JBOD (Just a Bunch Of Drives) és una concatenació de discs que no es pot 
considerar, en sí, un nivell RAID. Aquest és un mètode popular de combinar 
múltiples discs. Com el seu nom indica, es basa en concatenar els discs entre 
sí de manera que es comportin com un únic disc. 
 
 

 
Fig.U.1. Diagrama d’una configuració JBOD8 

 
 

En aquest sentit, la concatenació és el procés invers al particionat. Mentre 
l’últim agafa un únic discs físic crea dos o més unitats lògiques, JBOD utilitza 
dos o més unitats físiques per crear una unitat lògica. 
 
JBOD és útil per sistemes que no suporten LVM/LSM, com Microsoft Windows 
(Windows Server 2003, Windows XP Pro i Windows 2000 suporten JBOD a 
través del software) 
 
Encara que JBOD sembla RAID 0, té avantatges i desavantatges sobre aquest. 
Un avantatge és que en cas que falli un disc, RAID 0 perd totes les dades del 
conjunt mentre que JBOD només perd les dades del disc afectat. Un 
desavantatge és que JBOD no millora el rendiment ja que l’accés a disc es 
“seqüencial”. 
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U.4.2 RAID 0 
 
Per poder implementar RAID 0, també conegut com “separació o 
fraccionament/Stripping”, és necessari utilitzar un mínim de 2 discs i la 
capacitat total serà la suma de les capacitats de cada disc. 
 
 

 
Fig.U.2. Diagrama d’una configuració en RAID 09 

 
El funcionament d’un RAID 0 es basa en desglossar petits fragments que es 
distribueixen equitativament entre dos o més discs sense informació de paritat 
que ens proporcionaria redundància. Al no oferir redundància, RAID 0 no 
ofereix tolerància ni protecció a errors.  
 
Aquest nivell de RAID s’utilitza normalment per incrementar el rendiment, 
encara que també es pot utilitzar com una manera de crear un gran número de 
discs virtuals a partir d’un gran fragment de petits discs físics. S’ha de tenir en 
compte que l’espai d’emmagatzematge afegit al conjunt estarà limitat pel disc 
més petit. 
 
En una bona implementació de RAID 0, es dividiran les operacions de lectura i 
escriptura en blocs de la mateixa grandària i se’ls distribuirà equitativament 
entre els discs. A més a més, és possible crear un RAID 0 amb més d’un discs, 
si bé la fiabilitat del conjunt serà igual a la fiabilitat mitja de cada disc entre el 
número de discs del conjunt, és a dir, la fiabilitat total mitja (com MTTF o 
MTBF) és, aproximadament, inversament proporcional al número de discs del 
conjunt. Això es deu a que el sistema de fitxers es distribueix entre tots els 
discs sense redundància, però el que quan un d’ells falla es perd una part 
important de les dades y seria necessari restaurar-ho des d’una còpia de 
seguretat.  
 
Si tenim en compte tot el que hem comentat, podem dir que RAID 0 no s’ajusta 
a l’acrònim de RAID, sinó que consisteix en una sèrie d’unitats de discs 
connectades en paral·lel que permeten una transferència simultània de dades a 
tots ells, amb el que sobte una gran velocitat en les operacions de lectura i 
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escriptura. Si tots els sectors estan accedint al mateix discs, llavors el temps de 
cerca serà el d’aquest discs. Si, pel contrari, els sectors estan distribuïts 
equitativament entre els discs, el temps de cerca aparenta estar entre el més 
ràpid i el més lent dels discs del conjunt. Això es deu a que tots els discs 
necessiten accedir a la seva part de dades abans de que l’operació és 
completi. Això podria portar temps de cerca propers al pitjor escenari per un 
únic disc, evitant-ho només quan els discs giren sincronitzadament, amb el que 
el temps de cerca seria lleugerament superior al d’un únic discs. Per tant, la 
velocitat de transferència del conjunt serà la suma de tots els discs, limitada 
només per la controladora RAID. A més a més, aquesta augmenta en relació al 
número de discs que formen el conjunt. Això representa una gran avantatja en 
operacions seqüencials amb fitxers de grandària gran.  
 
El RAID 0 és útil per configurar servidors NFS de només lectura en les que 
s’han de muntar molts discs en un procés costos en temps i la redundància és 
irrellevant. Un altre ús és quan el número de discs està limitat pel sistema 
operatiu. Per exemple, a Microsoft Windows el número d’unitats lògiques 
(lletres) està limitat a 24. En aquest cas utilitzar RAID 0 és una manera que ens 
permet utilitzar més discs. Utilitzar aquest RAID també és una opció popular 
per sistemes destinats a jocs en els que es desitja un bon rendiment i la 
integritat no és gaire important, si bé el cost és una preocupació per la majoria 
dels usuaris. 
 
En definitiva, aquest array és una bona solució per qualsevol aplicació que 
necessiti un emmagatzematge de gran velocitat però que no requereixi 
tolerància a errors. Aquest tipus de solució és valida en aplicacions que 
requereixin un gran rati de E/S en les que es pugui acceptar la pèrdua d’alguna 
dada. 
 

U.4.3 RAID 1 
 
RAID 1, també conegut com “Mirroring o Duplicació”, es basa en utilitzar un 
mínim de dos discs. 
 

 
 

Fig.U.3. Diagrama d’una configuració en RAID 110 
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Un RAID 1 ens proporciona una excel·lent disponibilitat de dades mitjançant la 
redundància total de les mateixes. Per aconseguir-ho, duplica totes les dades 
d’una unitat a una altre (això implica que el número de disc ha de ser parell), és 
a dir, es crea una copia exacta d’un conjunt de dades en els discs. Això ens 
limita la capacitat dels discs fent que el conjunt sigui tan gran com el més petit 
dels sues discs. Copiant les dades en diferents discs s’assegura la integritat de 
les dades i la tolerància a errors, dons en cas d’averia, la controladora segueix 
treballant amb els discs que no s’han vist afectats sense interrompre el 
funcionament del sistema. 
 
El RAID 1 clàssic consisteix en dos discs en mirall, que ens incrementa 
exponencialment la fiabilitat respecte a un sol disc, és a dir, la probabilitat 
d’error del conjunt és igual al producte de les probabilitats d’error de cadascun 
dels discs (per a que el conjunt falli es necessita que ho facin tots els seus 
discs). 
 
Addicionalment, donat que totes les dades estan en dos o més discs, amb 
hardware habitualment independent, el rendiment de lectura s’incrementa 
aproximadament com múltiple lineal del número de copies, és a dir, un RAID 1 
pot estar llegint simultàniament dos dades diferents de dos discs diferents, amb 
el que el rendiment es duplica. Encara que en la escriptura, el conjunt es 
comporta com un únic dics, donat que les dades s’han d’escriure en els discs. 
Per a que l’escriptura sigui donada per completada, s’ha d’haver escrit en tots 
els discs. Per tant, el rendiment de lectura augmenta quedant igual el 
d’escriptura. Per maximitzar els beneficis sobre el rendiment, es recomana l’ús 
de controladores de disc independents per cada disc. Aquesta practica es 
denomina splitting o duplexing. 
 
RAID 1 és un sistema apropiat en entorns on la disponibilitat és crítica 24 hores 
al dia. A més a més dels discs en mirall que creen l’array en RAID 1, es pot 
marcar discs addicionals com reserva. Aquests es poden definir com hot spare 
si volem que estiguin en funcionament o standby hot spare si volem que 
estiguin en mode d’espera. En el moment que algun dels discs del mirall 
experimenti falli, un dels discs de reserva entraria a formar part de l’array de 
discs en mirall (entra instantàneament si es un disc hot spare o tarda uns 
instants si s’ha d’arrancar al ser un disc standby hot spare), duplicant la 
informació en ell. Això requereix que l’aplicació de gestió del conjunt hagi de 
suportar la recuperació de dades del discs en el moment de la divisió, 
procediment denominat recomposició (rebuilding). 
 
Un avantatge és que RAID 1 és molt fàcil de manejar i no requereix nivells alts 
de CPU per operacions normals o per la recuperació. Per cada Gigabit de disc 
que vols protegir, necessites un segon Gigabit amb el que emparellar-lo. En 
altres paraules, RAID 1 requereix el doble d’espai en el disc del volum que vols 
protegir. 
 
En definitiva, RAID 1 resulta útil quan el rendiment en lectura i la seguretat és 
més important que la capacitat del sistema com en negocis de finances, 
accounting i payroll. 
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U.4.4 RAID 2 
 
El RAID 2 divideix les dades a nivell de bit en lloc de a nivell de bloc i adapta la 
tècnica usualment utilitzada per detectar i corregit errors en memòries d’estat 
sòlid, utilitza el codi Hamming. En aquest RAID, el codi ECC (Error Correction 
Code) s’intercala a través dels a nivell de bit i els discs són sincronitzats per la 
controladora per funcionar al uníson.  
 
 

 
 

Fig.U.4. Diagrama d’una configuració en RAID 211 
 
 
Donat que el codi Hamming s’utilitza tant per la detecció com per la correcció 
d’errors, RAID 2 no fa ús complet de les amplies capacitats de detecció d’errors 
contingudes en els discs. Les propietats del codi Hamming també restringeixen 
les configuracions possibles de matrius, particularment el càlcul de paritat dels 
discs.  
 
Tot això provoca que RAID 2 és l’únic nivell de RAID original que actualment no 
s’utilitza i no s’ha implementat en productes comercials, cosa també es veu 
influenciada pel que requereix característiques especials en els discs i no 
utilitza discs estàndards. 
 
Degut a que és essencialment una tecnologia d’accés paral·lel, RAID 2 està 
més indicada per a aplicacions que requereixin una tassa de transferència 
extremadament alta i menys convenient per aquelles que requereixin una alta 
tassa de demanada I/O. 
 
Un RAID 2 necessita 39 discs, 32 d’aquests s’utilitzarien per emmagatzemar 
els bits individuals que formen cada paraula i 7 s’utilitzarien per la correcció 
d’errors. 
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U.4.5 RAID 3 
 
RAID 3 dedica un únic discs a l’emmagatzematge d’informació de paritat, per 
tant, necessita un mínim de tres unitats per ser implementat. 
 
 

 
 

Fig.U.5. Diagrama d’una configuració en RAID 312 

 
 
Aquest RAID utilitza una divisió a nivell de byte amb un disc de paritat dedicat i 
la informació de ECC (Error Checking and Correction) s’utilitza per detectar 
errors. Cada vegada que s’escriu informació, aquesta és dividida entre els discs 
del sistema. La recuperació de dades s’aconsegueix calculant l’O exclusiu 
(XOR) de la informació registrada en els discs. 
 
La operació I/O accedeix a tots els discs al mateix temps, la qual cosa el RAID 
3 és millor per sistemes d’un sol usuari amb aplicacions que mantinguin grans 
registres i rarament s’utilitza a la practica. Un dels efectes secundaris és que 
normalment no pot atendre varies peticions simultànies, degut a que per 
definició qualsevol bloc de dades es dividirà per tots els membres del conjunt, 
residint la mateixa direcció dins de cada un d’ells. Així, qualsevol operació de 
lectura o escriptura exigeix activar tots els discs del conjunt. 
 
RAID 3 ofereix altes tasses de transferència, alta fiabilitat i alta disponibilitat, a 
un cost intrínsicament inferior que un Mirroring (RAID 1). Amb tot, el seu 
rendiment de transacció es pobre ja que només pot escriure en un bloc de 
dades cada vegada i tots els discs del conjunt operen al uníson. 
 

U.4.6 RAID 4 
 
El RAID 4 basa la seva tolerància d’errors en una divisió a nivell de bloc i la 
utilització d’un disc extra dedicat a guardar la informació de paritat calculada a 
partir de les dades guardades en els altres discs. Això implica que per 
implementar aquest RAID sigui necessari un mínim de tres discs. 
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Fig.U.6. Diagrama d’una configuració en RAID 413 

 
 
El RAID 4 és semblant al RAID 3 exceptuant que la divisió és a nivell de bloc 
enlloc de a nivell de byte. Això permet que cada membre del conjunt funcioni 
independentment quan es sol·licita un únic bloc i es pot servir varies peticions 
de lectura simultàniament. En un principi també es podria servir varies peticions 
d’escriptura simultàniament, però al estar tota la informació de paritat en un 
únic disc aquest seria un coll d’ampolla del conjunt. 
 
En cas d’averia en qualsevol de les unitats de disc, la informació es pot 
reconstruir en temps real amb la realització d’una operació lògica d’O exclusiva 
(XOR).  
 
Per la seva organització interna, aquest RAID és especialment indicat per 
emmagatzematge de fitxers de grandària gran, cosa que el fa ideal per 
aplicacions gràfiques on es requereixi, a més, la fiabilitat de les dades.  
 
L’avantatge amb el RAID 3 està en que es pot accedir als discs de manera 
individual. 
 

U.4.7 RAID 5 
 
Un RAID 5 és virtualment idèntic a un RAID 4 amb la única diferència que en 
comptes d’utilitzar un disc de paritat dedicat, utilitza una divisió de dades a 
nivell de bloc distribuint la informació de paritat entre els discs del conjunt. Es 
necessita un mínim de tres unitats per poder-ho implementar, encara que 
s’aconsegueix un resultat òptim amb set o més unitats.   
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Fig.U.7. Diagrama d’una configuració en RAID 514 
 
 
Aquest Array ofereix tolerància a errors, a més a més d’optimitzar la capacitat 
del sistema, permetent una utilització de fins el 80% de la capacitat del conjunt 
de discs. Això s’aconsegueix mitjançant el càlcul d’informació de paritat i el seu 
emmagatzematge alternatiu en blocs en tots els discs del conjunt, és a dir, la 
informació de l’usuari es grava en blocs de manera alternativa en cadascun 
dels discs. D’aquesta manera, si qualsevol de les unitats de disc falla, es pot 
recuperar la informació en temps real mitjançant una simple operació lògia d’O 
exclusiva (XOR) sense que el servidor deixi de funcionar. 
 
Cada vegada que un bloc de dades s’escriu, en el RAID 5, es genera un bloc 
de paritat dins de la mateixa divisió (stripe). Un stripe és una sèrie de blocs, un 
bloc de cada un dels discs del conjunt. Un bloc es composa, sovint, de molts 
sectors consecutius de disc. Si un altre bloc, o porció de bloc, s’escriu en una 
mateixa divisió, el bloc de paritat, o part del mateix, es torna calcular i a 
escriure’s. Les escriptures en un RAID 5 són costoses en terminis d’operacions 
de disc i tràfic entre els discs i la controladora. 
 
Així, dons, per evitar el problema de coll d’ampolla que planteja el RAID 4 amb 
el disc de comprovació, el RAID 5 no assigna un disc específic a aquesta 
missió d’escriptura, sinó que s’assigna un bloc alternatiu de cada disc. Al 
distribuir la funció de comprovació entre tots els discs, disminueix el coll 
d’ampolla podent arribar a desaparèixer totalment i donant una velocitat 
equivalent a un RAID 0. 
 
En la lectura de dades podria haver sobrecàrrega i disminució de rendiment 
innecessari. Per evitar-ho, els blocs de paritat no es llegeixen quan es llegeixen 
les dades. Amb tot, aquests blocs es llegeixen quan la lectura d’un sector de 
dades provoca un error de control de redundància cíclica (CRC). En aquest 
cas, per reconstruir el sector erroni, s’utilitzen els sectors en la mateixa posició 
relativa dins de cada un dels blocs restants en la divisió de dades i de paritat. 
D’aquesta manera, l’error s’oculta al sistema i de la mateixa manera, si falla un 
disc del conjunt, els blocs restants del sistema, de dades i paritat, es combinen 
matemàticament per reconstruir les dades del disc que ha fallat. Això es 
denomina, a vegades, Mode Intern de Recuperació de Dades (Interim Data 
                                            
14 Fotografia extreta de google/imagenes. 



148                                                                     Instal·lació de dues cabines d'emmagatzematge amb replicació síncrona 
 

Recovery Mode). L’únic fi de que el sistema sàpiga que un disc ha fallat és que 
el sistema operatiu notifiqui a l’administrador que una  unitat ha de canviar-se. 
Les lectures i escriptures continuen normalment en el conjunt de discs, encara 
que amb alguna degradació en el rendiment. 
 
Les implementacions RAID 5 presenten un mal rendiment quan es sotmeten a 
càrregues de treball que inclouen moltes escriptures menors que una divisió 
stripe. Això es degut a que la paritat s’ha d’actualitzar cada cop que s’escriu, 
cosa que exigeix realitzar seqüències de lectura, modificació i escriptura en el 
bloc de dades i paritat. Les implementacions complexes inclouen, sovint, cache 
d’escriptura no volàtils per reduït el problema del rendiment. 
 
El número màxim de discs en un grup de redundància és teòricament il·limitat, 
encara que en la practica es comú limitar el número d’unitats. Utilitzar grups de 
redundància grans porta una major probabilitat d’error simultani en dos discs, 
un temps gran de reconstrucció i una millor probabilitat de trobar un sector 
irrecuperable durant una reconstrucció.  Això és degut a que a mesura que el 
conjunt de discs del RAID 5 creix, el MTBF (temps mig entre errors) pot ser 
més baix que el d’un únic disc. Això passa quan la probabilitat de que falli un 
segon disc, en els N-1 discs d’un sistema en el que ja ha fallat un disc, el temps 
que es necessita per detectar, canviar i recrear dit disc és més gran que la 
probabilitat d’error d’un únic disc. 
 
A més a més, en cas d’un error en el sistema quan hi ha escriptures actives, la 
paritat d’una divisió stripe pot quedar afectada en un estat d’inconsistència en 
les dades. Si això no es detecta i es repara abans que un disc o bloc falli, 
poden perdre’s dades degut a que s’utilitzarà una paritat incorrecta per 
reconstruir el bloc perdut en dita divisió. Aquesta vulnerabilitat es coneix com 
“forat d’escriptura”.  
 
Amb tot, aquest nivell de RAID és el més eficaç i el d’ús preferent en les 
aplicacions de servidor bàsiques per l’empresa. Comparat amb altres nivells 
RAID que toleren errors, RAID 5 ofereix la major relació rendiment-cost en un 
entorn amb vàries unitats. Gràcies a la combinació del fraccionament de dades 
i la paritat com a mètode per recuperar les dades en cas d’error, constitueix una 
solució ideal pels entorns amb servidors en els que gran part de la E/S és 
aleatòria, la protecció i disponibilitat de les dades és fonamental i el cost és un 
factor important. Aquest nivell d’array és especialment indicat per treballar amb 
sistemes operatius multi usuaris. 
 

U.4.8 RAID 6 
 
Encara que aquest no fos un nivell de RAID original, és igual que el RAID 5 
exceptuant l’esquema de paritat. El RAID 6 inclou un segon bloc de paritat 
distribuït pels diferents discs i, per tant, ofereix tolerància extremadament alta a 
errors i a les caigudes de discs, oferint dos nivells de redundància.  
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Hi ha pocs exemples comercials en l’actualitat ja que el seu cost 
d’implementació és més gran que el d’altres nivells RAID tot i que la seva 
capacitat és n-2, sent n el número total de discs del conjunt.  
 
 

 
 

Fig.U.8. Diagrama d’una configuració en RAID 615 

 
 
Com hem comentat el RAID 6 és igual que el RAID 5 diferenciant els esquemes 
de paritat. Si tenim això en compte i considerem el RAID 5 com un cas especial 
del codi Reed-Solomon, que exigeix només sumes en el camp de Galois. Donat 
que estem operant sobre bits, el que s’utilitza és un camp binari de Galois 
(GF(2m)). En les operacions cícliques dels camps binaris de Galois, la suma es 
calcula amb una simple XOR. Amb això, és fàcil veure que és possible ampliar 
aquesta visió per generar redundància simplement produint un altre síndrome, 
típicament un polinomi en GF (28) (m = 8 significa que estem operant sobre 
bytes). Al introduir síndromes addicionals és possible assolir qualsevol numero 
de discs redundants i recuperar un error del mateix numero de discs en 
qualsevol punt del conjunt, però en el RAID 6 s’utilitzen dos únics síndromes. 
 
El RAID 6 és ineficient quan s’utilitza un petit número de discs, però quan el 
conjunt creix i es disposa de més discs, la pèrdua en capacitat 
d’emmagatzematge es fa menys important, creixent al mateix temps la 
probabilitat de que dos discs fallin simultàniament. Això no importa gaire ja que 
RAID 6 proporciona protecció contra errors dobles en discs i errors quan s’està 
reconstruint un disc. En cas que només tinguem un conjunt, pot ser més 
adequat utilitzar un RAID 5 amb un disc de reserva (hot spare). 
 
Per finalitzar, he de comentar que un RAID 6 no penalitza el rendiment en les 
operacions de lectura, però sí en les d’escriptura. Això es deu als processos 
exigits en els càlculs addicionals de la paritat. Aquesta penalització es pot 
minimitzar agrupant les escriptures en el menor número de divisions (stripes). 
Això ho assolim mitjançant l’ús d’un sistema de fitxers WAFL (Write Anywhere 
File Layout). 
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U.5. Combinació de nivells RAID 
 
Moltes controladores permeten utilitzar combinacions de RAID, és a dir, 
permeten utilitzar un RAID com a element bàsic d’un altre en lloc dels discs 
físics. Per fer-nos una idea, seria com parlar de capes de RAIDs disposades 
una sobre una altre, amb els discs físics com a capa més baixa. 
 
Aquestes combinacions s’indiquen, normalment, unint en un sol número els 
números dels RAID corresponents. Per exemple, RAID 01 (o RAID 0+1 per no 
confondre’ns amb el RAID 1), consisteix conceptualment en múltiples conjunts 
de nivell 1 emmagatzemats en discs físics amb un nivell 0 per sobre. 
 
Normalment, quan es practiquen aquests RAIDs, s’intenta proporcionar 
redundància amb un RAID 0, per augmentar el rendiment. En aquestes 
configuracions es preferible que el RAID 0 sigui el nivell més alt i els conjunts 
redundants quedin per sota, ja que serà necessari reconstruir menys discs 
quan falli un. Per exemple, és preferible el RAID 10 al RAID 0+1 tot i que els 
avantatges administratives de dividir el mirall del RAID 1 es perdrien). 
 
Les combinacions de RAID més comuns són: 
◊ RAID 0+1: Un mirall de divisions. 
◊ RAID 10: Una divisió de miralls. 
◊ RAID 30: Una divisió de nivells RAID amb paritat dedicada. 
◊ RAID 100: Una divisió d’una divisió de miralls. 
 

U.5.1 RAID 0+1 
 
Un RAID 0+1 (també dit RAID 01) és un RAID utilitzat per replicar i compartir 
dades entre varis discs. La diferència entre un RAID 0+1 i un RAID 1+0 està en 
la localització de cada nivell RAID dins del conjunt final: un RAID 0+1 és un 
mirall de divisions. 
 
 

 
 

Fig.U.9. Diagrama d’una configuració en RAID 0+116 
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Com veiem en el dibuix, una configuració RAID 0+1 utilitza un número parell de 
discs (4, 6, 8) creant blocs. Cada bloc és una còpia exacta de l’altre (RAID 1) i 
dins de cada bloc l’escriptura de dades es realitza en mode de blocs alterns 
(RAID 0), és a dir, primer es crea un conjunt de dos RAID 0 (es divideix les 
dades entre els discs per aconseguir un millor rendiment) i desprès, sobre els 
anteriors, es crea un RAID 1 (es realitza un mirall d’aquests RAID 0 per 
aconseguir redundància en les dades). Amb aquesta combinació, aconseguim 
proporcionar velocitat i tolerància a errors simultàniament. Al ser una varietat de 
RAID híbrida, aquest RAID combina els avantatges de rendiment del RAID 0 
amb la redundància que aporta el RAID 1.  
 
Encara que tingui un rendiment similar al RAID 0, pot tolerar l’error de varies 
unitats de disc, sempre que estiguin en una mateixa divisió. És a dir, quan un 
disc falla, l’altre divisió es converteix en un punt d’error únic. A més, quan es 
substitueix el disc que falla, es necessita que tots els discs del conjunt participin 
en la reconstrucció de les dades.  
El RAID 0+1 és una solució excel·lent per qualsevol ús que requereixi gran 
rendiment i tolerància a errors, però no necessiti una gran capacitat. S’utilitza, 
normalment, en entorns com servidors d’aplicacions, que permeten als usuaris 
accedir a una aplicació en el servidor i emmagatzemar les dades en els seus 
discs durs locals, o com els servidors web, que permeten als usuaris entrar en 
el sistema per localitzar i consultar informació.  
 
Amb tot, davant els riscs de la vulnerabilitat a les errades dobles simultànies, 
molts entorns empresarials crítics estan començant a avaluat configuracions 
RAID més tolerants a errors que afegeixen un mecanisme de paritat subjacent.  
 

U.5.2 RAID 10 
 
Un RAID 10 (també dit RAID 1+0) és semblant al RAID 0+1 amb la diferència 
que els nivells RAID que el format s’inverteix: un RAID 10 és una divisió de 
miralls. 
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Fig.U.10. Diagrama d’una configuració en RAID 1017 

 

 
En cada RAID 1 poden fallar tots els discs menys un sense que es perdin 
dades. Amb tot, si els disc que han fallat no es canvien, el restant passa a ser 
un punt únic d’error per tot el conjunt. Si aquest disc falla, llavors es perdran 
totes les dades del conjunt complet. 
La principal avantatja és que ofereix un 100% de redundància de la informació i 
suporta gran volums de dades. El principal desavantatge és el seu cost eleva i 
el gran overhead. 
Aquesta solució és, sovint, ideal per a sistemes de missió crítica on es 
requereixi una major fiabilitat de la informació. És la millor elecció per base de 
dades d’altes prestacions, degut a que la absència de càlculs de paritat 
proporciona major velocitat d’escriptura. 
 

U.5.3 RAID 30 
 
Un RAID 30 és coneix com una divisió amb conjunt de paritat dedicat o 
Stripping de paritat dedicada, és a dir, la informació es distribueix a través dels 
discs (com un RAID 0) i s’utilitza un disc de paritat dedicada (com en el RAID 
3). En definitiva, és una combinació de un RAID 3 i un RAID 0.  
 
Aquest RAID ens proporciona tasses de transferència elevades combinades 
amb una alta fiabilitat a canvi d’un cost d’implementació molt alt, i es necessita 
un mínim de 6 discs per poder implementar-lo. 
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Fig.U.11. Diagrama d’una configuració en RAID 1018 
 
 
La millor manera de formar un RAID 30 és combinar dos conjunts RAID 3 amb 
les dades dividides en ambdós conjunts. Aquest RAID divideix les dades en 
blocs petits i els divideix en cada conjunt RAID 3. A la vegada, els blocs són 
dividits en blocs encara més petits i es calcula la paritat aplicant una XOR a 
cadascun d’ells. Escriu les dades en tots els discs del conjunt menys en un, on 
s’emmagatzema la informació de paritat. La grandària de cada bloc es decideix 
en el moment de construir el RAID. 
 
Aquest RAID permet que falli un disc de cada conjunt RAID 3. Fins que no es 
canvien aquests, els altres discs de cada conjunt que ha sofert l’error són punts 
únics d’error per al conjunt. El temps de recuperació necessari (detectar i 
respondre a l’errada del disc i reconstruir el conjunt sobre el nou disc) 
representa un període de vulnerabilitat per al RAID. 
 
La principal avantatja és que proporciona una alta fiabilitat, igual que el RAID 
10, ja que també és capaç de tolerar errors físics en canals diferents, mantenint 
la informació disponible. 
 
Aquest RAID és ideal per aplicacions no interactiva, com senyals de vídeo, 
imatges i gràfics, on es processen seqüencialment grans arxius i requereixen 
una alta velocitat i disponibilitat.  
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U.5.4 RAID 50 
 
Un RAID 50, també dit RAID 5+0, combina la divisió a nivell de blocs d’un RAID 
0 amb la paritat distribuïda d’un RAID 5. Per poder implementar aquesta solució 
es necessita un mínim de 6 discs. 
 
 

 
 

Fig.U.12. Diagrama d’una configuració en RAID 5019 

 
 
Un disc de cada conjunt RAID 5 pot fallar sense que es perdin dades. Amb tot, 
si el disc que falla no es canvia, els disc del conjunt que queden es tornen en 
un punt únic d’errada per a tot el conjunt. Si algun dels dits falla, totes les dades 
del conjunt global es perden. El temps necessari per recuperar (detectar i 
respondre a l’errada del disc i reconstruir el conjunt sobre el nou) representa un 
període de vulnerabilitat del conjunt RAID. 
 
La configuració d’un RAID ens repercuteix sobre la tolerància d’errors en 
general. Una configuració de tres conjunts RAID 5 de set discs cadascun té 
major capacitat i emmagatzematge, però només tolera, com a màxim, tres 
errors potencials en el disc. Ja que la fiabilitat del sistema depèn de quan es 
canvien els discs que han fallat, per tant, es normal construir conjunts RAID 5 
de sis discs amb un de reserva (hot spare) que permet començar 
immediatament la reconstrucció en cas d’error del conjunt. Això ens soluciona 
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el problema de que el conjunt esta en un moment crític quan reconstrueix ja 
que durant la reconstrucció és necessari llegir cada bit en el moment en que 
aquest és, justament, més vulnerable. Una configuració de set conjunts RAID 5 
de tres discs cadascun pot tolerar fins a set errors de disc però ens proporciona 
menys capacitat i eficiència d’emmagatzematge. 
 
El RAID-50 ens incrementa el rendiment d’escriptura i ens proporciona una 
millor protecció en les dades, incloent-hi reconstruccions més ràpides, que un 
RAID-5 en el cas que falli un disc. Mentre el rendiment es degrada quan hi ha 
un error en un disc, no es degrada gaire mes que en un RAID-5 ja que l’error 
en un únic disc només afecta a un dels arrays, deixant l’altre en ple 
funcionament. Aquest nivell es recomana per aplicacions que necessiten gran 
tolerància a errors, capacitat i rendiment de cerca aleatòria. A mesura que el 
número d’unitats del conjunt RAID 50 creix i la capacitat dels discs augmenta, 
el temps de recuperació també ho fa. 
 
El desavantatge de treballar amb el RAID-50 és, al igual que en el RAID-5, que 
es necessita una controladora sofisticada. Per aconseguir un throughput 
màxim, el RAID-50 ha de tenir els discs sincronitzats, cosa que ens limita a 
l’hora descollar els discs ja que no tots els discs poden estar sincronitzats. 
 

U.5.5 RAID 53 
 
La primera cosa que s’hauria de saber del RAID-53 és que té el nom equivocat. 
Aquest terme és el que s’accepta per parlar d’una sèrie de RAID-5 (distribuïts 
amb un disc de paritat distribuïda) distribuïts en un RAID-3 (distribuïts amb un 
disc de paritat dedicat). El nom que millor s’adapta a la seva configuració seria 
el RAID-03. Aquest RAID separaria les dades (RAID-0) en un RAID-3 (separar 
amb un disc de paritat dedicada) sense paritat addicional. Amb tot, la 
nomenclatura popular és RAID-53. 
 
 

 
 

Fig.U.13. Diagrama d’una configuració en RAID 5320 
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El millor avantatge d’un RAID-53 sobre un RAID-3 és una millor tassa de 
transferència. La tassa de transferència de lectura i escriptura són més grans 
encara que la transacció de la tassa no es més alta que la d’un únic disc. Amb 
tot, RAID-3 només arriba aquesta tassa si els fusos (voltes de discs) estan 
sincronitzats, hem de tenir en compte que el factor que limita el RAID-3 és el 
disc de paritat dedicada. Dividint les dades en múltiples RAID-3, la tassa de 
transacció millora considerablement, ja que no es veu limitada per les tasses 
dels discs individuals. 
 
El RAID-53 ens ofereix un nivell de protecció semblant al RAID-10 (divisió de 
miralls) sense el 100% d’overhead del RAID-10. Això és deu a que difon les 
dades entre els arrays oferint-los protecció davant l’error d’un adaptador. 
També ofereix protecció dels drives, suposant que aquests siguin part de 
diferents arrays. 
 
Es necessiten un mínim de 5 discs per implementar un RAID-53 degut a que 
utilitza divisió a nivell de bit com en el RAID-3, és a dir, no utilitza un 
emmagatzematge gaire eficient. Aquest és el seu principal desavantatge. Igual 
que en el RAID-3, el RAID-53 requereix una sincronització dels fusos dels discs 
per tenir millor rendiment. Això ens limita la varietat de discs que podem utilitzar 
per fer RAID-53. 
 
Per aquestes raons el RAID-53 no es una configuració gaire comú. Motes de 
les empreses prefereixen la simplicitat del RAID-10 o el nivell més baix de 
protecció i rendiment que ofereixen el RAID-5 i el RAID-3. 
 

U.5.7 RAID 100 
 
Un RAID 100, també anomenat RAID 10+0, és una divisió de conjunts de RAID 
10. aquest RAID és un exemple de “RAID quadriculat”, un RAID en el que 
conjunts dividits són, a la vegada, dividits conjuntament de nou. 
 
Aquest RAID ens permet que falli tots els disc menys un en cada RAID 1 i no 
perdríem dades. Amb tot, el disc restant d’un RAID 1 es converteix en un punt 
únic d’errada pel conjunt degradat. Sovint el nivell superior de divisió es fa 
mitjançant software. Alguns venedors nomenen aquest nivell més alt un 
MetaLun o Soft Stripe. Els principals beneficis d’un RAID 100 (i dels RAIDs 
quadriculats en general) sobre un únic nivell RAID són major rendiment per 
lectures aleatòries i la mitigació dels punts calents de rics en el conjunt. Per 
questes raons, el RAID 100 és, normalment, la millor elecció per bases de 
dades molt grans, on el conjunt software subjacent limita la quantitat de discs 
físics permesos en cada conjunt estàndard. Implementar RAIDs híbrids permet 
eliminar virtualment el límit d’unitats físiques en un únic volum lògic. 
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U.6. Nivells de RAID propietaris 
 
Encara que totes les implementacions RAID difereixen en algun grau de la 
especificació idealitzada, algunes companyies han desenvolupat 
implementacions RAID totalment propietàries que difereixen substancialment 
de totes les altres. 
 

U.6.1 RAID de doble paritat 
 
Una addició freqüent als nivells RAID existents és la doble paritat, moltes 
vegades implementada i coneguda com paritat diagonal.  
 
 

 
 

Fig.U.14. Diagrama d’una configuració d’un RAID Propietari21 

 
 
Igual que en el RAID 6, en aquest RAID hi ha dos conjunts d’informació de 
revisió de paritat. La diferència entre els dos és la manera de calcular la paritat. 
En aquest RAID, el segon conjunt de paritat no es un altre conjunt de punts 
calculat sobre el síndrome polinomial diferent per als mateixos grups de bolcs 
de dades, sinó que es calcula la paritat extra a partir d’un grup diferent de bloc 
de dades. 
 
Per exemple, tant en el gràfic del RAID 5 com en el del RAID 6 es calcularia la 
paritat sobre tots els blocs de la lletra A per generar un o dos blocs de paritat. 
Amb tot, és bastant fàcil calcular la paritat de múltiples grups de blocs, en lloc 
de només sobre els blocs de la lletra A: es pot calcular la paritat sobre els blocs 
de la lletra A i sobre un grup permutat de blocs. 
 
Si mirem el dibuix, els blocs Q són els de paritat doble. Per exemple, 
calcularíem els blocs Q de la següent manera: 
 
el bloc Q2 es calcularia com A2 xor B3 ‘xor P3. 
el bloc Q3 es calcularia com A3 xor P2 xor C1. 
el bloc Q1 es calcularia A1 xor B2 xor C3.   
 
Degut a que els blocs de paritat doble es distribueixen correctament, es 
possible reconstruir dos discs de dades que fallem mitjançant recuperació 
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iterativa. Per exemple, B2 es podria recuperar sense utilitzar cap dels blocs x1 
ni x2 mitjançant el càlcul: 
 
B3 xor P3 xor Q2 = A2 
A2 xor A3 xor P1 = A1 
A1 xor C3 xor Q1 = B2 

U.6.2 RAID 1.5 
 
El Raid 1.5 (moltes vegades anomenat incorrectament RAID15) és un nivell 
RAID propietat de HighPoint.  
 
Hi ha molt poca informació disponible d’aquest RAID, però pel que sembla, 
seria una implementació correcta d’un RAID 1.  
 
Quan es llegeix, les dades es recuperen d’ambdós discs simultàniament i la 
majoria del treball es fa en hardware en lloc de per controladora software. 
 

U.6.3 RAID 7 
 
El RAID 7 és una marca registrada de StorageComputer Corporation. Aquest 
RAID és extremadament complex i inclou un sistema operatiu que fa de 
controladora en temps real, fent les operacions de cache a través de un bus 
d’alta velocitat i altres característiques d’un ordinador senzill.  
 
 

 
 

Fig.U.15. Diagrama d’una configuració en RAID 722 

 

U.6.4 RAID S o RAID de Paritat 
 
Un RAID S és un sistema RAID de paritat distribuïda propietat de EMC 
Corporation que s’utilitza en els seus sistemes d’emmagatzematge Symmetrix 
(gama Enterprise de EMC). 
 
Cada volum resideix en un únic disc físic i es combinen arbitràriament varis 
volums per calcular la paritat. 
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Originalment EMC anomenava a aquesta característica com RAID S. Més tard 
va canviar el nom per RAID de paritat per a utilitzar-ho en la seva plataforma 
Symmetrix DMX. 
 
EMC ofereix aquest RAID com si fos l’equivalent del RAID 5 i, posteriorment 
quan va sortir el RAID 6, va modificar el RAID posant doble paritat.. 

U.6.5 Matrix RAID 
 
Matrix RAID (RAID matriu) va aparèixer per primera vegada en la BIOS RAID 
Intel ICH6R. 
 
 

 
 

Fig.U.16. Diagrama d’una configuració en Matrix RAID23 

 
 
Com es veu en el dibuix, aquest RAID utilitza dos discs físics. Aquests disc es 
divideixen en dos i s’assigna una part de cadascun d’ells al conjunt per fer 
RAID 0 i l’altre part per al RAID 1. Actualment la major part dels productes 
RAID BIOS de gama baixa només permeten que un disc participi en un únic 
conjunt. 
 
Aquest producte esta dirigit als usuaris domèstics, proporcionant una zona 
segura (la secció RAID 1) on emmagatzemar documents i fitxers de manera 
redundant, i una zona ràpida (la secció RAID 0) per al sistema operatiu, 
aplicacions, etc. 
 

U.6.6 Linux MD RAID 10 
 
La controladora RAID software del Kernel de Linux (dita md de multiple disk) 
pot ser utilitzada per construir un conjunt RAID 1+0. 
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U.6.7 IBM ServeRaid 1E 
 
La sèrie d’adaptadors IBM ServeRAID suporten un mirall doble d’un numero 
arbitrari de discs. Aquesta configuració ens proporciona tolerància a errors 
d’unitats no subjacent. 
 
Alguns sistemes d’emmagatzematge que no son propietaris d’IBM també 
suporten aquest tipus de RAID. 
 

U.6.8 RAID Z 
 
El sistema de fitxers ZFS de Sun Microsystems implementa un esquema de 
redundància integrat semblant al RAID 5. 
 
Aquesta configuració evita la necessitat de la seqüència “llegir-modificar-
escriure” per operacions d’escriptura petites, efectuant només escriptures de 
divisions (stripes) completes. 
 

U.7. Avantatges i desavantatges de fer RAID 

U.7.1 Avantatges: Que ens aporta fer RAID? 
 
o El fer RAID ens pot millorar el uptime. Els nivells de RAID 1, 0+1, 10, 5 i 6 
(amb totes les seves variants), permeten que un disc falli mecànicament i que, 
amb tot, les dades de conjunt siguin sent accessibles pels usuaris. En lloc 
d’exigir que es realitzi una restauració costosa en el temps des de una cinta, 
DVD o algun altre medi, un RAID permet que les dades es recuperin en un disc 
de reemplaçament des dels disc restants del conjunt, mentre que al mateix 
temps esta disponible pels usuaris en un mode degradat. Això esta molt valorat 
per les empreses, a que el temps de no disponibilitat sol tenir grans 
repercussions. Per usuaris domèstics, pot permetre estalviar temps de 
restaurar volums grans, que requeririen varis DVDs o cintes de copies de 
seguretat. 
 
o Fer RAID pot millorar el rendiment de certes aplicacions. Els nivells de RAID 
0, 5 i 6 utilitzen variants de divisió (striping) de dades, amb el que ens permet 
que varis discs estiguin disponibles simultàniament per les operacions de 
lectura lineal, augmentant la tassa de transferència sostinguda. Les aplicacions 
d’escriptoris que treballen amb grans fitxers, com vídeo i imatges, es beneficia 
d’aquesta millora. També és útil per les operacions de copia de suport de disc a 
disc. A més, si s’utilitza un RAID 1 o un RAID basat en divisions amb una 
grandària de bloc que sigui suficientment gran s’aconsegueix millores en el 
rendiment per patrons d’accés que impliqui múltiples lectures simultànies (per 
exemple, bases de dades multi usuari). 
 
o Implementar RAID ens protegeix les davant la pèrdua de dades i ens 
proporciona recuperació de dades en temps real amb accés ininterromput en 
cas de que falli un disc. En definitiva, ens proporciona tolerància a errors. 
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o Quan fem RAID tenim una matriu de dos o més discs durs que davant el 
sistema principal funciona com un únic dispositiu. Les dades es desglossen en 
fragments que s’escriuen en varies unitats de manera simultània. En aquest 
procés, denominat fraccionament de dades, s’incrementa notablement la 
capacitat de l’emmagatzematge i ofereix millores significatives de rendiment. 
En definitiva, fer RAID ens permet que varies unitats treballin en paral·lel, el 
que ens augmenta el rendiment del sistema. 
 
o Les solucions RAID utilitza dues tècniques per augmentar la fiabilitat: la 
redundància de dades i la informació de paritat. La redundància implica 
l’emmagatzematge de les mateixes dades en més d’una unitat. D’aquesta 
manera, si falla una unitat, totes les dades queden disponibles en l’altre unitat 
d’immediat. Encara que aquest plantejament sigui molt eficaç, també és molt 
car, ja que exigeix l’ús de conjunts d’unitats duplicades. El segon plantejament 
per protecció de dades consisteix en l’ús de la paritat de dades. La paritat 
utilitza un algoritme matemàtic per descriure les dades en una unitat. Quan es 
produeix un error en una unitat es llegeixen les dades correctes que queden i 
es comparen amb les dades de paritat emmagatzemades per la matriu. L’ús de 
la paritat per obtenir fiabilitat de les dades és menys costos que la redundància, 
ja que no requereix l’ús d’un conjunt redundant d’unitats de disc. 
 
o Per finalitzar, comentar que RAID augmenta el temps de funcionament i la 
disponibilitat de la xarxa. Per evitar els temps d’inactivitat, deu ser possible 
accedir a les dades en qualsevol moment. La disponibilitat de les dades es deu 
a dos aspectes: la integritat de les dades i la tolerància a errors. La integritat de 
les dades es refereix a la capacitat per obtenir les dades adequades en 
qualsevol moment. La major de les solucions RAID ofereixen reparació 
dinàmica de sector, que repara sobre la marxa els sectors defectuosos deguts 
a errors de software. La tolerància a errors, el segon aspecte de la 
disponibilitat, és la capacitat per mantenir les dades disponibles en cas de que 
es produeixi un o més d’un error en el sistema. En definitiva, implementar RAID 
ens proporciona Alta disponibilitat. 
 

U.7.2 Desavantatges: Que no ens aporta fer RAID? 
 
o El primer que hem de tenir en compte quan fem RAID; es que RAID no 
protegeix les dades. Un conjunt RAID té un sistema de fitxers, el que suposa un 
únic punt d’error vulnerable a una amplia varietat de riscs apart de l’error físic 
del disc, pel que RAID no evita la pèrdua de dades per aquestes causes. RAID 
no impedirà que un virus destrueixi les dades, que aquestes es corrompin, que 
sofreixin modificacions o que els usuaris les esborrin per error o que un error en 
un altre component del sistema afecti les dades. RAID tampoc suposa 
protecció alguna davant desastres naturals o provocats per l’home com 
incendis o inundacions. Per protegir les dades, s’han de realitzar copies de 
seguretat i emmagatzemar-les en llocs geogràfics diferents. 
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o RAID no simplifica la recuperació d’un desastre. Quan es treballa amb un 
sol disc, aquest és accessible normalment mitjançant un controlador ATA o 
SCSI incloses en la majoria dels sistemes operatius. Amb tot, les controladores 
RAID necessiten controladors software específics. Les eines de recuperació 
que treballen amb discs simples en controladores genèriques necessitaran 
controladors especials per accedir a les dades dels conjunts RAID. Si questes 
eines no les suporten, les dades seran inaccessibles per a elles. 
 
o RAID no millora el rendiment de les aplicacions. Això resulta especialment 
cert en les configuracions típiques d’escriptori. La major part de les aplicacions 
d’escriptori i videojocs fan èmfasi en la estratègia de buffering i dels temps de 
cerca dels discs. Una major tassa de transferència sostinguda suposa poc 
benefici per als usuaris d’aquestes aplicacions, al ser la majoria dels fitxers als 
que s’accedeix molt petits. La divisió de discs d’un RAID 0 millora el rendiment 
de les transferències lineals però no lo demes, cosa que fa que la majora de les 
aplicacions d’escriptori i jocs no mostrin millora alguna (sempre hi ha alguna 
excepció). Per aquests usos, lo millor és comprar un disc més gran i ràpid y car 
en lloc de dos discs més lents i petits per configurar un RAID 0. 
 
o RAID no facilita el trasllat a un sistema nou. Quan s’utilitza un sol disc, és 
relativament fàcil traslladar el discs a un nou sistema: només amb connectar-lo 
si compta amb la mateixa interfície. Amb un RAID no es tan fàcil: la BIOS RAID 
ha de ser capaç de llegir les meta dates dels membres del conjunt per poder-lo 
reconèixer adequadament i fer-lo disponible al sistema operatiu. Donat que els 
diferents fabricants de controladores RAID utilitzen formats de meta dates 
diferents (fins i tot controladores d’un mateix fabricant són incompatibles si es 
corresponen a diferents series) és virtualment impossible moure un conjunt 
RAID amb una controladora diferent, amb el que sol ser necessari moure 
també la controladora. Això resulta impossible en aquells sistemes on està 
integrada en la placa base. Aquesta limitació es pot obviar amb l’ús de RAIDs 
per software, que a la vegada incorporen altres (especialment relacionades 
amb el rendiment). 
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APÈNDIX V: PROTOCOL FIBRE CHANNEL 
 
La tecnologia Fibre Channel (FC), descrita ens els estàndards “[18] RFC 4172” 
i “[15] ANSI t11”, és una tecnologia dissenyada per la comunicació punt a punt 
entre dispositius Gigabit. Aquesta comunicació està basada en trames i 
s’utilitza per la comunicació d’emmagatzematge.   
 
Aquest estàndard pretén ser obert perquè interactuïn dispositius de diferents 
fabricants. Com hem comentat està dissenyat per comunicacions 
d’emmagatzematge i pretén ajuntar els avantatges d’una xarxa amb les d’un 
canal de dades tradicional. 
 

 
 

Fig.V.1. Xarxa Fibre Channel 
 
N_PORT: Port o entitat que representa la funcionalitat del dispositiu FC. 
Aquesta entitat inclou un enllaç facilitador de control (Link_Control_Facility). Pot 
actuar com emissor, receptor o ambdós. 
 
F_PORT: És l’enllaç facilitador de control per el que un N_PORT accedeix al 
Fabric FC. El N_PORT pot adreçar-se al Fabric mitjançant una adreça 
identificadora coneguda. 
 
FABRIC: Entitat que interconnecta els N_PORTs que estan connectats a ell i 
és capaç d’enrutar les trames utilitzant només la informació del camp “direcció 
destí” de la capçalera FC. 
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V.1. Estructura de Fibre Channel 
 

Fibre Channel és un canal lògic bidireccional sèrie de dades, estructurat 
per donar alta rendibilitat.  
 

Físicament, el canal FC pot esdevenir una interconnexió entre múltiples 
punts, dits N_PORTs. Aquests estan interconnectats mitjançant una xarxa amb 
switchs, dits Fabric, o amb un enllaç punt a punt. El terme Fibre es un terme 
general que engloba tots els dispositius de fibra que suporten Fibre Channel.  
 

Per finalitzar comentar que el protocol Fibre Channel és un protocol 
jeràrquic, com veiem en la Figura V.2. 
 

 
 

Fig.V.2. Estructura Fibre Channel 
 
 

V.1.1 Nivell FC-0 
 
El nivell FC-0 descriu el nivell físic d’enllaç més baix en un sistema FC. Està 
dissenyat per obtenir la màxima flexibilitat i permet la utilització de moltes 
tecnologies per resoldre tots els requisits del sistema. 
 

V.1.2 Nivell FC-1 (Codi de transmissió 8B/10B) 
 
La informació es transmet sobre una fibra, seqüencialment i bit a bit en una 
Transmissió de Caràcters de 10 bits. Els 10 bits que s’han de transmetre s’han 
de codificar amb un codi de 8 bits.  
 
La informació que rep el receptor s’ha de recollir cada 10 bits. Aquests 
caràcters que s’han utilitzat com a dades, anomenats Caràcters de Dades, 
s’han de descodificar amb els codis de 8 bits correctes. 
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La Transmissió de Codi 10-bit suporta fins a 256 combinacions de vuit bits. 
Alguns dels caràcters restants de la transmissió, designats a caràcters 
especials, s’utilitzen per funcions que s’han de poder distingir dels continguts 
de les trames. 
 

V.1.3 Nivell FC-2 
 
El nivell FC-2 ens proporciona un mecanisme de transport. Les dades que es 
transmeten per les fibres son transparents per aquest nivell però visible per al 
nivell FC-3 i superiors. En aquest nivell es descriuen conceptes com: 

• Identificadors N_PORT i Node. 
• Models de comunicacions. 
• Topologies basades en l’absència de FABRIC. 
• Classes de servei que ens proporciona el FABRIC i els 

N_PORTS. 
 

V.2. Topologies 
 
Al protocol FC s’han definit tres topologies depenent de la presència o absència 
del Fabric: 

• Topologia punt a punt (Point-to-point) 
• Topologia Fabric 
• Topologia de “Loop 

 

V.2.1 Topologia punt-a-punt. 
 

Aquesta topologia sorgeix quan tenim una comunicació entre dos 
N_PORTs. La particularitat de la comunicació és que no utilitzen el Fabric per 
dur-la a terme, per tant, tot l’ample de banda és utilitzat per aquests dos ports. 
Aquesta configuració la podem veure en la Figura V.3. 
 

 
 

Fig.V.3. Topologia punt-a-punt 
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V.2.2 Topologia FABRIC. 
 
En aquesta topologia tots els N_PORTS es connecten al FABRIC. Aquest 
utilitza el camp de la capçalera D_ID (Identificador Destí) per enrutar la trama a 
través del FABRIC i entregar-la al N_PORT destí. 
 

 
 

Fig.V.4. Topologia FABRIC 
 
 

V.2.2 Topologia FABRIC. 
 

Aquesta topologia ens permet que tres o més L_PORTS es comuniquin entre 
ells sense necessitar el Fabric. Aquesta és una arquitectura en sèrie i es poden 
connectar fins a 126 dispositius per port (NL_PORT). Hi ha una excepció, quan 
tenim un dels ports connectats a un Fabric, la configuració pot suportar fins a 
127 dispositius. 
 
L’ample de banda de la xarxa es compartit pels dispositius i només dos 
dispositius poden comunicar-se cada vegada. Quan els ports que es 
comuniquen son L_PORTs, l’anell suporta, simultàniament, un flux simètric 
bidireccional. 
 
A continuació veiem dues configuracions de dos bucles independents amb 
diferents L_PORTs connectats. Cada connexió de la figura entre L_PORTs 
representa una sola fibra. 
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Fig.V.5. Topologia Bucle 1 
 
 

En la Figura V.3. veiem que la configuració només es composa per NL_PORTs. 
Un NL_PORT és un N_PORT que conté funcions d’una connexió en anell 
associades a una topologia d’anell. Si tenim aquesta configuració, com hem 
comentat, només podem interconnectar 126 dispositius. 
 
 

 
 

Fig.V.6. Topologia Bucle 2 
 
 

 
En la Figura V.4. veiem que un dels ports és un FL_PORT i els altres son 
NL_PORTs. Un FL_PORT és un F_PORT que conté funcions d’una connexió 
en anell associades a una topologia d’anell.  
 
Amb aquesta topologia podem arribar a tenir un màxim teòric de 16 milions de 
dispositius, tenint com a única limitació l’espai d’adreces disponibles (224). En 
grans topologies es sol dividir la xarxa en zones per facilitar el manteniment. 
 

V.3. Classes de Servei 
 
El protocol FC defineix sis classes de servei. Aquestes es distingeixen per la 
metodologia amb la que el circuit s’assigna i es conserva entre els N_PORTs i 
pel nivell d’entrega requerida en cada cas. 
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Les classes de servei depenen de la topologia. Si el Fabric no hi és, el servei 
es produeix com un cas especial de punt a punt. Comentar que els Fabric i els 
N_PORTs no suporten totes les classes de servei. 
 

V.3.1 Classe de Servei 1 
 
Aquesta classe de servei s’estableix mitjançant connexions dedicades. Un cop 
establerta, aquesta connexió dedicada es conserva i es garanteix entre els 
N_PORTS. Aquest servei garanteix el màxim ample de banda que pot 
proporcionar la connexió establerta. 
 
En aquesta classe, les trames són entregades al N_PORT destí en el mateix 
ordre en que són transmeses pel N_PORT origen. Si no hi ha Fabric, aquest 
servei esdevé un cas especial de punt a punt. 
 

V.3.2 Classe de Servei 2 
 
Aquesta classe no té connexió de servei. Es basa en que l’emissor transmet 
trames de manera seqüencial sense donar cap número seqüència, per tant, el 
Fabric no pot garantir l’ordre d’entrega de les trames. Amb tot, el Fabric sí que 
garanteix la notificació d’entrega.  
 

V.3.3 Classe de Servei 3 
 
Aquesta classe de servei, igual que en la classe de servei 2, no té connexió de 
servei però tampoc té garantía d’entrega. La classe de servei 3 només suporta 
l’entrega sense confirmació on el N_PORT destí no envia cap trama de 
confirmació. És per aquest motiu el reconeixement del servei està determinat 
en els nivells ULP. 
 
Com en la Classe 2, es basa en que l’emissor transmet trames de manera 
seqüencial sense donar cap número de seqüència, per tant, el Fabric no pot 
garantir l’ordre d’entrega de les trames. A més, s’espera que el Fabric faci un 
sobreesforç per entregar la trama al destí i no avisa si no s’ha entregat la 
trama, encara que sigui perquè el N_PORT la rebutja. Quan en la Classe 3 hi 
ha algun error a la trama, no s’envia cap notificació als nivells ULP. 
 

V.3.4 Classe de Servei 4 
 
Aquesta classe de servei només es pot utilitzar quan tenim una topologia amb 
fabric i divideix l’ample de banda entre els N_PORTS connectats a ell. 
 
Igual que en la classe 1, la connexió entre els N_PORTS i el fabric és dedicada 
i es garanteix que les trames es reben seqüencialment en l’ordre en que son 
enviades. Amb tot, aquesta classe de servei també te notificació d’entrega de 
les trames. 
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V.3.5 Classe de Servei 6 
 
Aquesta classe de servei ens permet enviar trames multicast pel fabric. 
 

V.4. Trama FC 
 

 
 

Fig. V.7. Trama Fibre Channel. 
 
 
En la figura V.7 veiem una trama FC. Aquesta conté els següents camps: 
 
Inici de Trama (SoF): El delimitador SoF indica l’inici de la trama i ve precedit 
immediatament pel contingut d’aquesta. El seu valor ens indica la classe de 
servei que te la trama. 
 
Capçalera: El camp capçalera és el camp de la trama que segueix el camp 
SoF. Aquest camp és utilitzat pel control d’enllaç per facilitar les operacions  de 
control, com el control de dispositius transmissors o la trames perdudes i 
desordenades.  
 
Data Field: aquest camp que conté les dades de la trama.  
 
CRC: el Control de Redundància Cíclica (CRC) és un camp de quatre bytes 
que segueix el camp de dades i s’utilitza per verificar la integritat de les dades 
del camp de Capçalera i del camp de Dades. Els delimitadors SoF i EoF no 
s’han d’incloure en la verificació del CRC. El CRC es calcula sobre els camps 
mencionats abans d’enviar la trama i un cop rebuda la mateixa.  
 
Aquest es calcula mitjançant el polinomi de 32 bits: 
X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 + X8 + X7 + X5 + X4 + X2 + X + 1 
 
Final de trama (EoF): el delimitador EoF segueix el CRC i ens indica el final de 
trama. 
 

V.4.1 Capçalera 
 
 

 
 

Fig. V.8. Capçalera d’una Trama Fibre Channel. 
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En la figura V.8 veiem la capçalera d’una trama FC. Aquesta es de 24 bytes i 
es defineix en els diferents camps: 
 
R_CTL: Aquest camp és un byte que conte els bits d’enrutament (bits del 0 al 
3) i els bits de control per definir el tipus de trama que arriba al destí (bits del 4 
al 7). 
 
S’han definit dos tipus de trames basant-se en el valor dels bits 4-7 segons 
aquest camp. Aquests tipus de trames són: 

◊ FT_0 (Data Field = 0 bytes). Quan els bits 4-7 del camp R_CTL estan a 
1 1 0 0, indica que el camp de dades de la trama FC te una longitud 
zero. 

◊ FT_1 (Data Field = 0 to 2112 bytes) Quan els bits 4-7 del camp R_CTL 
no son 1 1 0 0, la trama FT_1 (Trama de Dades) ens indica que el camp 
de dades de la trama FC te la longitud que indica la trama FT_1. 
Aquesta ha de ser múltiple de 4 bytes. 

 
 
Identificador Destí (D_ID) aquest camp ens indica l’adreça destí del N_PORT 
o F_PORT. 
 
 
Identificador Font (S_ID) aquest camp ens indica l’adreça origen del N_PORT 
o F_PORT. 
 
 
Type: ens identifica el protocol del contingut de la trama per les dades.  
 
 
Control de la trama (F_CTL) aquest camp conté la informació de control de la 
trama. Si hi ha un error en qualsevol d’aquests bits, una trama de rebuig 
(P_RJT) es transmetrà com a resposta. 
 
 
Identificador de seqüència (SEQ_ID) aquest camp s’assigna quan s’inicia la 
transmissió d’una seqüència i no canviarà de valor mentre no finalitzi aquesta 
transmissió. 
 
 
Control del Camp de Dades (DF_CTL) aquest camp ens identifica les trames 
que transporten vídeo o dades d’altres dispositius que necessiten d’una 
capçalera addicional. Aquesta capçalera es troba en els primers bits del camp 
de dades. Aquest camp no s’utilitza quan la trama s’identifica com una trama de 
control d’enllaç. 
 
 
Comptador de seqüència (SEQ_CNT) aquest camp ens indica l’ordre 
seqüencial de la transmissió de les seqüències. Quan s’envia la seqüència, la 
primera trama amb dades d’aquesta haurà de tenir el comptador de seqüència 
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ha de ser el numero binari 0. Si la seqüència es divideix en diferents trames, 
aquest camp ha d’incrementar amb 1. 
 
 
Font Exchange_ID (OX_ID) aquest camp identifica l’identificador de 
transmissió (Exchange_ID) que assigna el dispositiu font quan questa 
comença. Si aquest valor és el número hexadecimal ‘FFFF’ significa que la 
trama que es transmet és única en aquesta transmissió al destí. 
 
 
Destí Exchange_ID (RX_ID) aquest camp identifica l’ACK que s’origina com a 
resposta a una transmissió començada per una Font Exchange_ID i que té un 
OX_ID assignat. Si aquesta resposta s’assigna el número hexadecimal ‘FFFF’ 
significa que el RX_ID no s’ha assignat a cap OX_ID. Si al RX_ID no s’ha 
assignat cap número diferent de ‘FFFF’ al finalitzar la primera seqüència de 
dades, a l’ACK no se li assigna cap mecanisme de RX_ID. 
 
 
Parameter. El significat d’aquest camp varia segons el tipus de trama que 
s’envia. Per les trames de control d’enllaç, aquest camp transporta informació 
especifica de la trama individual de control d’enllaç. Per les trames de dades, 
aquest paràmetre conté el lloc del primer byte de l’estructura de l’adreça que 
ens especifica el ULP. 
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APÈNDIX W: PROTOCOL iSCSI 
 
iSCSI ha estat desenvolupat per Internet Engineering Task Force (IETF) recollit 
en el estàndard “[20] RFC 3720”. Es basa Internet SCSI i es s’ha presentat com 
a Standard per a xarxes d’emmagatzematge. 
 
En un principi, al transportar comandes SCSI sobre xarxes IP, iSCSI va sorgir 
per gestionar diferents xarxes d’emmagatzematge que estiguessin separades 
llargues distàncies.  
 
Avui en dia, les empreses que no tenen pressupost per adquirir xarxes Fibre 
Channel, utilitzen la xarxes iSCSI sobre la infraestructura Ethernet, que ja 
tenen, per muntar aquestes xarxes. Amb tot, en l’àmbit empresarial Ethernet ja 
arriba a velocitats de 10Gbps facilitant que les empreses comencin a plantejar-
se implementar les xarxes d’emmagatzematge sobre Ethernet en entorns no 
crítics i que no requereixin tant rendiment com ens proporciona una SAN de 
Fibre Channel. 
 
 

W.1. Protocol SCSI 
 
SCSI (Small Computer Systems Interface) és un protocol d’alt nivell que es té 
una arquitectura client/servidor. A més alt nivell, SCSI és un conjunt d’interfícies 
que donen servei a les demandes de qualsevol dispositiu d’I/O. En terminologia 
SCSI, un dispositiu d’I/O s’anomena Unitat Lògica (Logical Unit, LU). Els clients 
emeten ordres “commands” SCSI per donar servei a les LU d’un servidor 
“target”. Els servidors de les LU accepten ordres i les processen. 
 
Un bus específic és el medi de transport del protocol. Els clients son un punt 
final del bus i a l’altre hi ha el servidor “target”. Un target pot tenir més d’una 
LU, per tant, assigna a cadascuna d’elles un Numero d’Unitat Lògica (Logical 
Unit Number, LUN) 
 
Una tasca és un ordre o un conjunt d’ordres SCSI. Alguns dels dispositius LUs 
disposen de múltiples cues de tasques, encara que aquestes han d’estar 
gestionades directament per les LU corresponents. El servidor utilitza un client 
per etiquetar les tasques i efectuar distincions entre aquestes. 
 
Cada ordre SCSI ens ocasiona una fase de dades opcional i una fase de 
resposta exigida. En la fase de dades, la informació pot viatjar del client al 
servidor (escriptura), del servidor al client (lectura) o en les dues direccions. En 
la fase de resposta, el servidor ha de tornar l’estat final de la operació, incloent 
els errors que s’hagin pogut ocasionar. 
 
Els paràmetres que un client envia a un servidor es guarden en unes 
estructures anomenades “Code Descriptor Blocks (CDB)”. El contingut i 
l’estructura dels CDBs es descriu en els estàndards específics dels dispositius 
SCSI. 
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W.2. Protocol iSCSI 
 
Aquest protocol es basa en la petició de procediments remots SCSI 
(concretament del Standard d’Arquitectura SCSI – 2 [SAM-2]) sobre el protocol 
TCP/IP. Les ordres SCSI són transportades per les peticions i les respostes i 
l’estat SCSI és transportat per les respostes iSCSI. Igual que en protocols 
similars, el client i el servidor divideixen les comunicacions en missatges 
anomenats iSCSI protocol unit (iSCSI PDU). 
 
Per raons de rendiment, iSCSI permet una “fase de col·lapsi”. Es poden enviar 
ordres amb les dades associades conjuntament des del client al servidor, i 
d’igual manera, es poden enviar dades i respostes, conjuntament, des del 
servidor al client. La direcció de la transmissió es defineix respecte el client.  
 
Per finalitzar, comentar que una tasca iSCSI és una petició iSCSI per la que 
s’espera una resposta.  
 

W.2.1 iSCSI PDU 
 

 
 

Fig. W.1. iSCSI PDU 
 
 

Com hem comentat anteriorment, el protocol iSCSI funciona amb PDUs 
(Protocol Data Units) sobre el protocol TCP/IP, proporcionant una flexibilitat 
màxima a qualsevol sistema informàtic actual, ja que els clients (iniciadors) 
poden funcionar amb controladora hardware o amb iniciador mitjançant 
software (utilitzant una NIC convencional). 
 

 
 

Fig. W.2. Integració PDU dins la trama Ethernet. 
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Les PDUs tenen capçalera pròpia i un camp de dades opcional. Aquestes van 
transportades damunt les seccions de dades dels frames Ethernet (TCP). 
Comentar que no tenim restriccions amb la capacitat dels segments de dades 
ja que no segueixen les indicacions dels offsets habituals del protocol TCP. 
Aquests segments de dades poden tenir diferents camps i longituds dins la part 
de la trama iSCSI, basades en informació particular (moltes vegades fixada per 
relació hard-soft dels fabricants). Amb tot, per fixar uns estàndards globals 
s’acostuma a utilitzar un CDB de 16 bytes  
 

W.2.2 Sessions iSCSI. 
 
Quan un client i un servidor comencen una transferència d’informació, executen 
una sessió. Cada sessió s’identifica amb un identificador de sessió. Aquest 
identificador es composa de dues parts, la part del client i la part del servidor.  
 
Dins de cada sessió es fan una o més comunicacions entre els servidors i els 
clients. Cadascuna d’aquestes s’identifica amb l’identificador de comunicació.  
 
Les comunicacions s’efectuen sobre una o més connexions TCP. Aquests 
transporten els missatges de control, les comandes SCSI, els paràmetres i les 
dades dins les PDUs iSCSI.  
 
Totes les transferències que s’envien del client al servidor es numeren. Aquest 
número s’anomena Número de Transferència. Transportat en la PDU iSCSI 
com el camp CmdSN (Comand Sequence Number) serveix per ordenar les 
transferències enviades en una mateixa sessió i, en ocasions, s’utilitza com a 
mecanisme de control de flux sobre una sessió. El Número de Transferència 
comença amb la primera transferència en la connexió d’una sessió i 
s’incrementa amb 1 en cada transferència en la mateixa. 
 
 


