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Sistemas de armazenamento compatíveis
Essas instruções de instalação se aplicam ao
Controlador de arquivos para HP 3PAR StoreServ, que
é baseado na plataforma do servidor HP ProLiant
DL380p Gen8.
Para obter detalhes e especificações, consulte as
QuickSpecs do Controlador de arquivos para HP 3PAR
StoreServ disponíveis em:
http://www.hp.com/go/3PARStoreServ
Para obter informações gerais sobre os servidores HP
ProLiant Gen8, acesse:
http://www.hp.com/go/proliantgen8/docs

IMPORTANTE ODVD de recuperação do sistema
de armazenamento HP está incluído no sistema
de armazenamento. Esse DVD é usado para
restaurar o sistema para os padrões de fábrica.
Guarde-o em um lugar seguro.

O sistema operacional Microsoft Windows Storage
Server 2012 Standard Edition é pré-instalado e ativado
em todos os sistemas.

Grave as informações de rede
É importante ter as informações corretas sobre a rede
disponível antes de continuar a instalação e
configuração do sistema. Talvez seja necessário
pré-testar as informações de DNS. Contate o
administrador do sistema para esclarecer os requisitos
de configuração de rede.

IMPORTANTE Antes de reunir os nós do sistema
3PAR StoreServ no domínio do Active Directory,
verifique se há conectividade de rede entre cada
nó e o controlador de domínio.

O Controlador de arquivos para HP 3PAR StoreServ
exige um mínimo de 6 endereços IP. Esses endereços
podem ser atribuídos estaticamente ou por um ou ambos
os servidores DHCP. Se estiver usando endereçamento
estático ou um servidor DHCP que não atualiza o DNS
automaticamente, verifique se as informações diretas e
inversas do DNS (registros A e PTR) foram pré-testadas
no servidor DNS.
Use Tabela 1, "Informações de rede (sistema em
clusters)" ou Tabela 2, "Informações de rede (sistema
autônomo) ", dependendo da configuração do sistema,
para documentar as informações de rede antes de
continuar a configuração do sistema.

Tabela 1 Informações de rede (sistema em clusters)

Endereço IP

Nome DNS
totalmente
qualificado (FQDN)Dispositivo de rede

Nó 1 iLO

Nó 2 iLO

Nó 1

Nó 2

Cluster

Primeiro servidor de
arquivos

Tabela 2 Informações de rede (sistema autônomo)

Endereço IP

Nome DNS
totalmente
qualificado (FQDN)Dispositivo de rede

Sistema

iLO

Ambientes restritos do Active Directory
Se o sistema 3PAR StoreServ for colocado em um
ambiente restrito do Active Directory, talvez seja
necessário o pré-teste dos objetos do Active Directory
ou de determinadas permissões administrativas. Consulte
os artigos da Microsoft a seguir para obter mais
informações:
• Como criar um cluster em um ambiente restrito do

Active Directory
• Guia passo a passo do cluster de failover:

Configuração das contas no Active Directory

Valide as informações de rede
Confirme se o endereço IP e os nomes já não estão em
uso.
Conclua os testes em Tabela 3, "Testes de validação
(sistema particionado)" ou Tabela 4, "Testes de
validação (sistema autônomo) ", dependendo da sua
configuração, para verificar a conectividade de rede.
Consulte o administrador de rede para confirmar os
resultados de teste.

Tabela 3 Testes de validação (sistema particionado)

Bem-
sucedido?
(S/N)Comandos a serem executadosTeste

ping <node 2 address>Execute o ping do
endereço IP do nó
2 a partir do nó 1.

ping <node 2 name>

ping <node 2 fqdn>

Execute o ping do
nome do nó 2 a
partir do nó 1.

ping <node 1>Execute o ping do
endereço IP do nó
1 a partir do nó 2.

ping <node1 name>

ping <node1 fqdn>

Execute o ping do
nome do nó 1 a
partir do nó 2.

nslookup <node 1
address>

nslookup <node 1 name>

Verifique se as
informações diretas
e inversas do DNS
do nó 1 estão
corretas. nslookup <node 1 fqdn>

nslookup <node 2
address>

nslookup <node 2 name>

Verifique se as
informações diretas
e inversas do DNS
do nó 2 estão
corretas. nslookup <node 2 fqdn>

ping <domain controller
address>

ping <domain controller
name>

Execute o ping do
controlador de
domínio do nó 1.

ping <domain controller
fqdn>

ping <domain controller
address>

ping <domain controller
name>

Execute o ping do
controlador de
domínio a partir do
nó 2.

ping <domain controller
fqdn>

pingpath <domain
controller address>

pingpath <domain
controller name>

Verifique se o
caminho de rede
do controlador de
domínio e
servidores DNS
está correto. pingpath <DNS server

address> (repita para cada
servidor DNS)
pingpath <DNS server
name> (repita para cada servidor
DNS)
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Tabela 4 Testes de validação (sistema autônomo)

Bem-
sucedido?
(S/N)Comandos a serem executadosTeste

ping <system address>Execute o ping do
endereço IP do
sistema StoreEasy
de outro sistema na
mesma rede.

ping <system address>Execute o ping do
endereço IP de
outro sistema da
mesma forma que
o sistema
StoreEasy.

ping <node1 name>

ping <node1 fqdn>

Execute o ping do
nome do sistema
StoreEasy de outro
sistema na mesma
rede.

ping <node1 name>

ping <node1 fqdn>

Execute o ping do
nome de outro
sistema da mesma
forma que o
sistema StoreEasy.

Se você adicionar o sistema StoreEasy a um domínio do Active
Directory, alguns testes adicionais incluem:

ping <domain controller
address>

ping <domain controller
name>

Executar o ping do
controlador de
domínio do sistema
StoreEasy.

pingpath <domain
controller address>

pingpath <domain
controller name>

Verifique se o
caminho de rede
do controlador de
domínio e
servidores DNS
está correto. pingpath <DNS server

address> (Repita para cada
servidor DNS)
pingpath <DNS server
name> (Repita para cada servidor
DNS)

Além disso, verifique se as informações do DNS são
válidas para o cluster e o servidor de arquivos. A HP
recomenda também verificar o endereço IP do iLO e a
resolução do nome. No entanto, isso não é essencial
para o suporte do cluster e do servidor de arquivos.

Instale o hardware do sistema de
armazenamento
1. Instale o kit de trilho seguindo as Instruções de

instalação do kit de trilho do rack HP, empacotado
com o kit de trilho.

2. Instale o sistema de armazenamento no rack.
3. É possível implantar o produto como sistema

autônomo ou usar vários sistemas para implantar
um cluster de failover do Windows. Se você definir
uma configuração de cluster, será necessário
conectar um cabo entre os servidores para concluir
a configuração inicial. Conecte um cabo entre as
portas identificadas como callout 1 na figura 1,
que permite criar um cluster de dois nós
simplificado posteriormente na janela Tarefas de
configuração inicial (ICT) da HP. Se mais que dois
nós forem necessários no cluster, crie primeiro o
cluster de dois nós e, em seguida, adicione os nós.

Figura 1 Conexão dos servidores

Acesse o sistema de armazenamento
Use o método de conexão direta ou gerenciamento
remoto para se conectar ao sistema de armazenamento.

IMPORTANTE Somente os métodos de acesso
de conexão direta ou gerenciamento remoto
podem ser usados para instalar o sistema de
armazenamento. Depois que o processo de
instalação do sistema de armazenamento for
concluído e os endereços IP do servidor forem
atribuídos, será possível usar o método de área
de trabalho remota para acessar o sistema de
armazenamento.

• Conexão direta —Esse método de acesso é
obrigatório caso sua rede não tenha um Protocolo
de configuração dinâmica de hosts (DHCP).
Conecte os cabos a seguir ao painel traseiro do
sistema de armazenamento na seguinte sequência:
teclado, mouse, cabos de rede, cabo do monitor
e cabo de alimentação.

NOTA O teclado, o mouse e o monitor não
são fornecidos com o sistema de
armazenamento.

• Gerenciamento remoto—Acesse o sistema de
armazenamento usando o método de
gerenciamento remoto Integrated Lights-Out (iLO):
1. Conecte os cabos de rede desejados às portas

do adaptador de rede na parte posterior do
sistema de armazenamento.

2. Conecte um cabo de rede à porta do iLO
localizada na parte posterior do sistema de
armazenamento.

3. Conecte um cabo de alimentação ao sistema
de armazenamento.

4. Localize a marca das Configurações de rede
iLO anexada ao sistema de armazenamento
e grave o nome de usuário padrão, a senha
e o nome DNS.

5. Em um computador remoto, abra um
navegador padrão e digite o nome do host de
gerenciamento do iLO do sistema de
armazenamento.

NOTA Por padrão, o iLO obtém o
endereço IP de gerenciamento e a
máscara de sub-rede do servidor DHCP
da rede. O nome do host encontrado
na marca iLO é registrado
automaticamente com o servidor DNS
da rede.

6. Usando as informações de usuário padrão
fornecidas na identificação Configurações de
rede do iLO, faça logon no iLO e, em seguida,
inicie um console remoto no sistema de
armazenamento.

Para obter instruções detalhadas sobre como usar cada
um desses métodos de acesso, consulte o Guia do
administrador do controlador de arquivos para HP 3PAR
StoreServ ou o Guia do usuário do HP iLO 4, que você
procurar (pelo nome do produto) em:
http://www.hp.com/support/manuals

Ligue e conclua a configuração
1. Ligue o sistema pressionando o botão de energia

no painel frontal. Se usar o iLO, clique em
Pressionar momentaneamente no menu Interruptor
do console remoto.

IMPORTANTE Se estiver implantando um
cluster, interaja somente com um dos
servidores. Depois de ligar os dois
servidores, o Assistente de Configuração do
Windows e as Tarefas de Configuração
Inicial devem ser executados em apenas um
servidor.

O sistema de armazenamento é iniciado e exibe
o Assistente de configuração do Windows, no qual
você seleciona as configurações regionais e de
idioma e aceita o contrato de licença.

2. Depois de concluir o assistente, você será solicitado
a configurar um sistema autônomo ou um cluster
de dois nós. Clique em Sim para configurar o
sistema como um cluster ou clique em Não para
configurar o sistema como um servidor autônomo.
O processo de instalação do sistema de
armazenamento leva aproximadamente 10 a 15
minutos.

3. Depois que a instalação for concluída e o servidor
(ou os servidores, no caso da implantação de um
cluster) for reiniciado, você será conectado
automaticamente como administrador local (usando
a senha padrão de Administrador do Windows do
HPinvent!). Se estiver implantando um cluster,
continue trabalhando apenas com o servidor no
qual você usou o Assistente de configuração do
Windows.

A janela Tarefas de configuração inicial da HP (ICT) é
iniciada automaticamente no logon. As tarefas
apresentadas variam de acordo com a escolha de
implantação de um sistema autônomo ou um cluster.
Para obter mais informações sobre alguma dessas
tarefas, clique no ícone de ajuda do grupo de tarefas
adequado na janela do ICT.

IMPORTANTE A HP recomenda enfaticamente
que você valide a configuração ao usar os
clusters. Se você criar um cluster por meio do ICT
ou do Gerenciador de Cluster de Failover, uma
das primeiras etapas é validar a configuração
usando a ferramenta de validação de cluster da
Microsoft. Se escolher pular a etapa de
validação, ainda é possível validar o cluster
depois que ele for criado.

Página 2

http://www.hp.com/support/manuals


Informações normativas
Para informações importantes sobre segurança,
ambiente e normas, consulte Informações de segurança
e conformidade dos produtos servidor, armazenamento,
energia, rede e rack, disponíveis em http://
www.hp.com/support/
Safety-Compliance-EnterpriseProducts.

Comentários sobre a documentação
Envie erros, sugestões ou comentários para Comentários
sobre a documentação (docsfeedback@hp.com).
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