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1 Antes de começar
Neste capítulo:

• Introdução [5]

• Modelos HP StoreOnce G3 [5]

• Requisitos de software e hardware [6]

• Configurações de Ethernet compatíveis [6]

• Conexões Fibre Channel compatíveis [7]

• Configurações do navegador Web [7]

Introdução
O Sistema de backup HP StoreOnce PCs é um utilitário de armazenamento baseado em disco
para fazer backup de servidores de mídia da rede ou PCs em rede em dispositivos de destino no
utilitário. Esses dispositivos são configurados como NAS (Network-Attached Storage,
armazenamento conectado à rede), armazenamentos Catalyst ou VTL (Virtual Tape Library,
biblioteca de fita virtual) para aplicativos de backup.
Este guia descreve como instalar e realizar a configuração inicial de seu Sistema de backup HP
StoreOnce. Os documentos a seguir também estão disponíveis em http://www.hp.com/support/
manuals:
• Pôsteres de instalação do HP StoreOnce: Os pôsteres de instalação estão disponíveis para

cada família de produtos (2620, 42xx e 44xx) e descrevem como instalar rapidamente o
produto conectando a Porta LAN 1 à rede de 1 GbE.

• Guia do usuário do Sistema de backup HP StoreOnce: Este guia contém informações
detalhadas sobre como usar a interface Web Management. Contém também informações
sobre resolução de problemas, incluindo detalhes sobre a substituição de discos rígidos com
falhas.

• Guia de referência de CLI do Sistema de backup HP StoreOnce: Este é o guia de referência
completo para a Interface de linha de comando StoreOnce, CLI.

• Guia de configuração UNIX e Linux do Sistema de backup HP StoreOnce: Este guia contém
informações detalhadas sobre como configurar os sistemas de backup HP StoreOnce com
sistemas operacionais Linux e UNIX compatíveis.

• Práticas recomendadas do StoreOnce para implementações de VTL, NAS e replicação: Este
white paper recomenda como planejar a carga de trabalho que está sendo colocada no
Sistema de backup HP StoreOnce para otimizar o desempenho e minimizar o impacto das
operações de desduplicação, replicação e manutenção do sistema que competem por recursos.
Ele é atualizado regularmente.

• Guia de conceitos básicos do Sistema de backup HP StoreOnce: Se você é novo no Sistema
de backup HP StoreOnce, é importante ler este guia antes de configurar o sistema. Ele descreve
a tecnologia StoreOnce.

Modelos HP StoreOnce G3
Os seguintes produtos pertencem à família do Sistema de backup G3 HP StoreOnce. Estes também
são referidos como modelos StoreOnce de nó exclusivo, em comparação com o Sistema de backup
HP StoreOnce B6000, que é um produto StoreOnce de vários nós. (Essa distinção do nó é
importante ao configurar trabalhos de cópia Catalyst e de replicação e ao compreender endereços
IP de destino e fonte.)
• BB852A: Sistema de backup iSCSI HP StoreOnce 2620
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• BB853A: Sistema de backup iSCSI HP StoreOnce 4210

• BB854A: Sistema de backup FC HP StoreOnce 4210

• BB855A: Sistema de backup HP StoreOnce 4220

• BB856A: Sistema de backup HP StoreOnce 4420

• BB857A: Sistema de backup HP StoreOnce 4430

NOTA O produto iSCSI/FC HP StoreOnce 4210 foi ajustado aos discos de 1 TB (o mesmo do
Sistema de backup HP StoreOnce 4220); no entanto, a capacidade disponível de disco configurada
do sistema é aproximadamente 50% da capacidade de disco disponível. O sistema não pode
usar toda a capacidade dos discos ajustados porque o produto não foi ajustado à memória ou
ao processador necessários para que este possa usar a capacidade adicional.

Convertendo a partir de modelos G2
A HP está oferecendo aos clientes do G2 de nó exclusivo D2D StoreOnce a capacidade de
converter seus utilitários para a próxima geração de software StoreOnce gratuitamente. O software
G3 HP StoreOnce oferece diversos recursos significativos; entre estes, o mais importante é a
introdução dos dispositivos Catalyst do HP StoreOnce que permitem backups de alta ou baixa
largura de banda e aplicativos de backup controlados, cópia fora do local em utilitários StoreOnce
para clientes que usam o HP DataProtector ou Symantec OST.

ATENÇÃO O software G3 HP StoreOnce é significativamente diferente do G2 e, dessa maneira,
o processo de conversão destrói os dados. Recomenda-se que SOMENTE os clientes que precisam
utilizar os novos recursos convertam seus produtos. Entre em contato com o Suporte da HP para
obter mais detalhes. O processo de conversão não está descrito neste guia.

Requisitos de software e hardware
Consulte http://www.hp.com/go/ebs para obter as informações mais recentes sobre conectividade
e compatibilidade.

Configurações de Ethernet compatíveis
O Sistema de backup HP StoreOnce suporta uma ampla gama de configurações de rede. A lista
a seguir resume os detalhes de configuração. Consulte Configuração da rede [17] para obter
mais detalhes sobre como configurar a rede.

• É necessária uma conexão Ethernet para fazer backup em compartilhamentos NAS,
armazenamentos Catalyst ou dispositivos iSCSI VTL e atividades de replicação e para todas
as tarefas de gerenciamento StoreOnce através da GUI ou da CLI.

• O Sistema de backup HP StoreOnce é compatível somente com IPv4.

• Endereçamento de DHCP e IP estático são compatíveis.

• Todos os sistemas de backup StoreOnce possuem duas portas Ethernet de 1 GbE. Os sistemas
de backup HP StoreOnce 4420/4430 possuem duas portas de 10 GbE adicionais. Títulos
de modo 6 são compatíveis em pares de portas de 1 GbE e 10 GbE.

• Os parâmetros de rede são contidos em um arquivo de configuração de rede. Para a facilidade
da instalação, um arquivo de configuração padrão é fornecido com o Sistema de backup
StoreOnce. Quando a porta LAN 1 do utilitário for conectada a um comutador de rede de
1 GbE com DHCP habilitado, o Sistema de backup HP StoreOnce se tornará imediatamente
ativo na rede após instalação.
O usuário tem a opção de continuar a usar o arquivo de configuração padrão ou criar e
ativar um arquivo de configuração adicional personalizado exatamente aos seus requisitos
de rede.
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NOTA 100 Base-T Ethernet limitará o desempenho.

• Os usuários que não possuem uma rede de 1 GbE com DHCP habilitado devem criar e ativar
um arquivo de configuração de rede antes que seu sistema possa se tornar ativo na rede.
Este arquivo de configuração de rede pode usar qualquer porta Ethernet disponível, mas esta
deve estar sempre conectada, mesmo se estiver usado somente as portas FC para fazer
backup e restaurar os dados do Sistema de backup HP StoreOnce. Isso ocorre porque a rede
é usada para acessar o Console de gerenciamento do StoreOnce remotamente, sendo também
usada para replicação.

Conexões Fibre Channel compatíveis

NOTA Fibre Channel não é compatível com o Sistema de backup HP StoreOnce 2620 ou iSCSI
HP StoreOnce 4210.

• Ao conectar a uma rede Fibre Channel (para fazer backup em dispositivos VTL FC), o Sistema
de backup HP StoreOnce é equipado com a placa Fibre Channel adequada pré-instalada.
Os cabos não são fornecidos.

• O Sistema de backup HP StoreOnce tem suporte para topologias de loop privado de malha
comutada e conexão direta. Não há suporte para topologia ponto a ponto de conexão direta.
A topologia de malha comutada usa uma ou mais caixas do comutador de malha para
fornecer uma configuração flexível entre vários hosts e destinos de Fibre Channel, como os
Sistemas de backup HP StoreOnce.

• As configurações de malha comutada são implementadas com comutadores de Fibre Channel.
Os comutadores podem ser distribuídos em cascata ou entrelaçados para formar malhas
maiores.

• A topologia preferencial para o Sistema de backup HP StoreOnce é a de malha comutada
com um NPIV (N_Port ID Virtualisation).

NOTA Consulte http://www.hp.com/go/ebs para obter as informações mais recentes.

Requisitos de software
• Para backup e restauração em destinos de bibliotecas de fita virtual, você precisa de software

que ofereça suporte a bibliotecas de fita e carregadores automáticos. Esse software reside
no host, não no Sistema de backup HP StoreOnce. O dispositivo também pode ser usado
com os principais aplicativos da HP, Symantec, EMC, Computer Associates e outros.

• Para fazer backup e restaurar em destinos de armazenamento Catalyst, o plugin 2.0 OST
Catalyst HP StoreOnce deve ser instalado em cada servidor de mídia necessário para gravar
os dados nos armazenamentos Catalyst StoreOnce.

Consulte http://www.hp.com/go/ebs para obter as informações mais recentes sobre
compatibilidade.

Configurações recomendadas do navegador Web
O navegador da Web usado para se comunicar com o Sistema de backup HP StoreOnce deve
ter os recursos de scripts ativos ou JavaScript habilitados. Caso contrário, uma parte dos botões
do navegador pode não ser exibida.
A interface da Web é compatível com o Internet Explorer, Firefox e Chrome. Consulte http://
www.hp.com/go/ebs para obter as informações mais recentes sobre quais versões do navegador
são suportadas.
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Conteúdos do CD StoreOnce
O CD contém:
• Documentação: O produto Sistema de backup HP StoreOnce é enviado com um pôster

impresso "Comece aqui". A documentação completa do produto em inglês somente na forma
de um Guia de usuário, Guia de referência da CLI do StoreOnce, Guia de configuração
Linux e UNIX e este Guia de instalação são fornecidos eletronicamente no CD no formato
.pdf. As versões localizadas do Guia do usuário e deste Guia de instalação estão disponíveis
na Web na página do Produto.

• Drivers: São necessários drivers de fita para usuários que pretendem criar e usar dispositivos
de biblioteca VTL em seu utilitário.

• Links úteis: Estes levarão você ao site da HP para que obtenha mais informações sobre o
produto.

• Documentação Abrir fonte
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2 Instalação e cabeamento do Sistema de backup HP
StoreOnce

Neste capítulo:
• Instalação do kit de trilho [9]

• Montagem do HP StoreOnce Backup System [9]

• Conexão do hardware [10]

• Conexão do kit de atualização de capacidade (opcional) [13]

IMPORTANTE Consulte também o Safety Booklet no CD-ROM do Sistema de backup HP StoreOnce.

Instalação do kit de trilho
Os kits de trilhos fornecidos permitem a você instalar o Sistema de backup HP StoreOnce em racks
com furos quadrados e redondos para servidores 1U e 2U. Se estiver montando o Sistema de
backup HP StoreOnce em racks com furo roscado ou telco, consulte http://www.racksolutions.com
para comprar o hardware de montagem necessário.
A instalação deve ser feita por profissionais qualificados, com conhecimento sobre os
procedimentos, precauções e perigos associados a equipamentos que contêm circuitos elétricos
perigosos.

ATENÇÃO Ao serem instalados, os trilhos apenas criam uma prateleira, sobre a qual o servidor
será colocado. O servidor não fica conectado ao trilho por outros meios. Tome muito cuidado ao
retirar o servidor do rack: há perigo de queda, causando danos no servidor ou ferimentos. A HP
não se responsabiliza por quaisquer danos ou ferimentos causados pelo manuseio incorreto do
servidor.

ATENÇÃO Certifique-se de que o rack esteja na posição vertical e estável antes da instalação.
Certifique-se de que os pinos de nivelamento (pés) toquem o chão e que todo o peso do rack
esteja apoiado no chão.

ATENÇÃO Certifique-se de que existam medidas anti-inclinação. Tais medidas incluem fixação
ao piso por meio de parafusos, pés anti-inclinação, pesos ou a combinação dos mesmos, como
especificado pelo fabricante do rack e pelas normas aplicáveis.

ATENÇÃO Certifique-se de que há pessoas suficientes para apoiar o(s) produto(s) durante o
processo de instalação. A utilização de dispositivos de elevação adequados é recomendada
como uma medida auxiliar de instalação.

ATENÇÃO Sempre posicione equipamentos partindo da parte inferior do rack. Primeiramente,
posicione os itens mais pesados no rack. Isso torna a parte inferior mais pesada e impede que o
rack fique instável.

ATENÇÃO Não sobrecarregue o circuito local responsável pelo fornecimento de energia ao
rack. A carga total do rack não deve exceder 80% da capacidade do circuito local.

Montagem do Sistema de backup HP StoreOnce

ATENÇÃO Certifique-se de que há pessoas suficientes para apoiar o(s) produto(s) durante o
processo de instalação. A utilização de dispositivos de elevação adequados é recomendada
como uma medida auxiliar de instalação.

1. Instale os trilhos no rack, conforme necessário. Siga as instruções fornecidas separadamente
com os kits de trilhos.
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2. Coloque o Sistema de backup HP StoreOnce em posição no rack e fixe-o nos trilhos do rack.
• Sistema de backup HP StoreOnce 4420/4430: Verifique se o utilitário clica nas presilhas

de retenção, encaixando no painel frontal da unidade.
• Sistema de backup HP StoreOnce 4220/4210 e 2620: Fixe o utilitário nos trilhos do

rack usando parafusos de ajuste manual no painel frontal da unidade.

IMPORTANTE A etiqueta localizada na parte superior do Sistema de backup HP StoreOnce
contém informações úteis de identificação, como o endereço MAC e o nome da rede padrão.
Anote essas informações antes de instalar o Sistema de backup HP StoreOnce no rack. Nos
sistemas de backup HP StoreOnce 2620, também há uma tira removível no painel dianteiro
com o número de série e a ID da porta.

Figura 1 Fixar o Sistema de backup HP StoreOnce 2620 no rack

Figura 2 Fixar o Sistema de backup HP StoreOnce 4220/4210 no rack

Conexão do hardware
1. Use sempre os cabos de alimentação fornecidos para conectar o Sistema de backup HP

StoreOnce à fonte de alimentação em rack. Este cabo aprovado pela HP é adequado para
sua região geográfica específica.
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Os Sistemas de backup HP StoreOnce 4420/30 e 4220/10 têm uma fonte de alimentação
redundante. Certifique-se de que ambos os cabos de alimentação estejam conectados.
Para obter informações detalhadas de segurança, consulte o Guia de segurança no CD-ROM
do Sistema de backup HP StoreOnce.

2. Para obter facilidade na instalação, conecte a porta LAN 1 a um comutador de rede de 1
GbE em uma rede habilitada com DHCP. O utilitário usará o arquivo de configuração padrão
e estará disponível na rede depois de ligado.

NOTA Utilize qualquer cabo de rede CAT-5E ou superior (também fornecido com o produto)
para fazer a conexão a um comutador de rede de 1 GbE. 100 Base-T Ethernet limitará o
desempenho.

3. Se não estiver usando uma opção de instalação rápida, conecte a(s) porta(s) de rede
necessária(s) e um console e um teclado aos conectores de vídeo e USB na parte de trás da
unidade (veja os desenhos a seguir). Você precisará configurar o utilitário manualmente
depois de ligá-lo a fim de que este possa ser acessado na rede.

4. Se instalar os Compartimentos de atualização de capacidade ao mesmo tempo, certifique-se
de que estes estão conectados ao Sistema de backup HP StoreOnce e à fonte de alimentação
em rack. Ligue os compartimentos de atualização de capacidade.

5. Ligue o Sistema de backup HP StoreOnce. Consulte Como ligar e gerenciar o Sistema de
gerenciamento StoreOnce [14].

NOTA O Sistema de backup HP StoreOnce também é compatível com iLO2.

Conexão do Sistema de backup HP StoreOnce série 4400

Figura 3 Visualização traseira do Sistema de backup HP StoreOnce 4430
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Figura 4 Visualização traseira do Sistema de backup HP StoreOnce 4420

2. Conector de vídeo para conexão direta com CLI1. Conectores e fontes de alimentação

4. Conector da porta LAN 1 (1 GbE), conecte para obter
fácil instalação

3. Conector de USB para conexão direta com CLI

6. Placa de 10 GbE com duas portas de 10 GbE5. Conector da porta LAN 2 (1 GbE)

7. Placa Fibre Channel com portas ópticas

Conexão do Sistema de backup HP StoreOnce série 4200

Figura 5 Visualização traseira do Sistema de backup do HP StoreOnce 4220/4210

2. Conector de vídeo para conexão direta com CLI1. Conectores de alimentação

4. Conector da porta LAN 1, conecte para obter fácil
instalação

3. Conector de teclado para conexão direta com CLI

6. Placa Fibre Channel com portas ópticas (exceto modelo
iSCSI 4210)

5. Conector da porta LAN 2

Conexão do Sistema de backup HP StoreOnce série 2620

NOTA O Sistema de backup HP StoreOnce 2610 possui os mesmos conectores que o Sistema
de backup HP StoreOnce 2620.
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Figura 6 Rede, conectores do console do sistema e de energia, Sistema de backup HP StoreOnce
2620

2. Porta de vídeo para conexão direta com CLI1. Conector de alimentação

4. Conector da porta LAN 1, conecte para obter fácil
instalação

3. Porta de teclado para conexão direta com CLI

5. Conector da porta LAN 2

Conexão do kit de atualização de capacidade (opcional)
Instale o kit de trilhos e o(s) módulo(s) de expansão imediatamente abaixo ou acima do Sistema
de backup HP StoreOnce, conforme descrito no Guia de instalação do kit de atualização de
capacidade fornecido com o módulo de expansão. Este guia também contém instruções detalhadas
sobre como criar licença de armazenamento adicional e expandir o armazenamento usando a
CLI do StoreOnce.
• Sistema de backup HP StoreOnce série 4430/4420: Podem ser conectadas até três prateleiras

de expansão. É recomendável seguir a configuração exibida abaixo. O usuário deve manter
um registro de qual número de série de prateleira está conectado a que placa RAID e a que
porta, para referência futura.

• Sistema de backup HP StoreOnce série 4220/4210: Somente uma prateleira de expansão
pode ser conectada.

• Sistema de backup HP StoreOnce série 2600: Este modelo não suporta a conexão de uma
prateleira de extensão.
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3 Como ligar e gerenciar o Sistema de gerenciamento
StoreOnce

Neste capítulo:

• Como ligar o Sistema de backup HP StoreOnce [14]

• Como descobrir o Sistema de backup HP StoreOnce na rede [15]

• Como acessar o Console de gerenciamento StoreOnce [15]

• Contas de usuário [16]

Como ligar o Sistema de backup HP StoreOnce
NOTA Verifique se todas as prateleiras de expansão conectadas ao sistema estão ligadas antes
de pressionar o botão Liga/Desliga. Talvez seja necessário manter pressionado o botão
Liga/Desliga (na parte traseira de cada unidade) por alguns segundos.

Pressione o botão Liga/Desliga na frente do Sistema de backup HP StoreOnce. A sequência
normal de inicialização dura aproximadamente 2 minutos (5 minutos para o Sistema de backup
HP StoreOnce 4430/4420). Durante o acionamento, o Sistema de backup HP StoreOnce
movimenta as ventoinhas em alta velocidade durante aproximadamente 10 segundos, antes de
voltar à velocidade normal.

Figura 7 Como ligar o Sistema de backup HP StoreOnce 4430/20

Figura 8 Como ligar o Sistema de backup HP StoreOnce 4220/4210

Figura 9 Como ligar o Sistema de backup HP StoreOnce série 2620

1. Botão para Ligar
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Como descobrir o Sistema de backup HP StoreOnce na rede
Se você usou a opção Instalação rápida de conexão da Porta LAN 1 a uma rede de 1 GbE com
DHCP habilitado, você poderá gerenciar o Console de gerenciamento StoreOnce a partir de
qualquer cliente conectado à mesma rede usando o FQDN (Nome de domínio totalmente
qualificado) do utilitário. Depois de conectado, você pode executar os comandos de rede da CLI
do StoreOnce para otimizar sua configuração de rede.
Se sua rede não possuir DHCP habilitado ou se você se conectou a uma porta de rede diferente,
você precisará conectar um monitor e um teclado diretamente no utilitário para definir as
configurações de rede manualmente usando os comandos da CLI do StoreOnce. Depois de
configurado, você pode usar a CLI ou a GUI, conforme apropriado, para gerenciar o utilitário.

NOTA O comando da CLI do StoreOnce do assistente de definição de rede guia você
através de uma série de questões, usando suas respostas para configurar o utilitário em sua rede.
Consulte Configuração da rede [17] para obter mais informações e exemplos de configuração
de rede.

Como acessar o Console de gerenciamento StoreOnce
Há três maneiras de acessar o Console de gerenciamento StoreOnce:
• Como usar a Interface de linha de comando StoreOnce, CLI

• Como usar a Interface de gerenciamento da Web StoreOnce, GUI:

A CLI do StoreOnce
A Interface de linha de comando (CLI) StoreOnce fornece uma maneira de administrar e monitorar
o sistema. Algumas tarefas, como configuração de rede, configuração snmp e configuração de
data e horário, somente podem ser realizadas na CLI do StoreOnce. Consulte o Guia de referência
da CLI do HP StoreOnce para obter mais informações sobre os comandos da CLI do StoreOnce
e sua sintaxe.
1. Os comandos da CLI do StoreOnce precisam de um aplicativo cliente SSH (disponível

gratuitamente na Internet) e devem executar a partir de uma sessão de terminal SSH em uma
máquina que esteja na mesma rede que o utilitário StoreOnce:
ssh <username>@<ip_address>

NOTA Estes também podem ser executados em um console local (Teclado e Monitor)
conectado ao utilitário, como, por exemplo, se a rede ainda não estiver configurada.

2. Nos prompts, forneça um Nome de usuário e Senha (Admin, admin).

A GUI do StoreOnce
O Console de gerenciamento HP StoreOnce é a principal interface para:

• Monitorar o status e a integridade do Sistema de backup HP StoreOnce e de todos os
dispositivos de backup configurados

• Criar e modificar destinos de backup do StoreOnce VTL e NAS e armazenamentos Catalyst
(destinos de backup VTL também podem ser criados e gerenciados usando a CLI do StoreOnce)

• Gerenciando relacionamentos de replicação e manutenção
Para fazer login no Console de gerenciamento usando a GUI do StoreOnce, use qualquer máquina
conectada à mesma rede que o utilitário. O Sistema de backup HP StoreOnce usa uma conexão
de rede segura.
1. Digite: https://<IP_address>

Você também pode usar o FQDN (Nome de domínio totalmente qualificado)
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NOTA Se você usar http: na URL, será automaticamente encaminhado para a conexão de
rede segura https:.

2. O StoreOnce Management Console exibe o prompt de Login. Forneça um Nome de usuário
e Senha (Admin, admin).

NOTA O navegador utilizado para se comunicar com o Sistema de backup StoreOnce deve
ter os recursos de scripts ativos ou scripts JAVA habilitados. Caso contrário, uma parte dos
botões do navegador pode não ser exibida.

Contas de usuário
Há dois tipos de conta de usuário: admin e usuário. Dois usuários, um para cada tipo de conta,
são criados automaticamente quando o sistema é instalado:
• Administrador: Essa conta permite que usuários autorizados criem e editem as funções de

gerenciamento e StoreOnce via GUI e CLI. O nome e login inicial do usuário é Admin e
admin, mas o usuário Admin pode alterar isso usando a GUI ou a CLI. Qualquer alteração
de senha aplica-se à GUI e à CLI.

• Operador: Essa conta está disponível se o administrador desejar fornecer acesso limitado à
GUI e à CLI a certos usuários cujo acesso será restrito a monitoramento e visualização. O
nome e login inicial do usuário é Operator e operator, mas o usuário administrativo pode
alterar isso usando a GUI ou a CLI.

Usuários com um login Admin podem criar usuários adicionais depois da instalação. Para obter
mais informações, consulte o Guia do usuário do Sistema de backup HP StoreOnce.
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4 Configuração da rede
Neste capítulo:

• Visão geral da rede [17]

• O assistente de configuração de rede [18]

• Mais sobre o arquivo de configuração [21]

• Configuração de rede padrão [22]

• Identificação de portas de rede [22]

• Exemplos de configuração de rede que não usam o assistente [23]

Visão geral da rede
O Sistema de backup HP StoreOnce é compatível somente com IPv4. Os parâmetros de rede são
contidos em um arquivo de configuração de rede.
Há três opções ao configurar a rede pela primeira vez.

• Para a facilidade da instalação, um arquivo de configuração padrão é fornecido com o
Sistema de backup StoreOnce. Quando a porta LAN 1 do utilitário for conectada a um
comutador de rede de 1 GbE com DHCP habilitado, o Sistema de backup HP StoreOnce se
tornará imediatamente ativo na rede após instalação.
O usuário tem a opção de continuar a usar o arquivo de configuração padrão ou criar e
aplicar um arquivo de configuração adicional personalizado exatamente aos seus requisitos
de rede. Isso é feito através da CLI do StoreOnce usando um aplicativo SSH, como PuTTy.

NOTA Se DHCP for suportado, recomenda-se que, após a atribuição de um endereço IP, o
administrador do sistema associe permanentemente esse endereço IP ao Sistema de backup
StoreOnce. Isso evitará que o endereço IP do dispositivo mude a cada reinicialização.
Para descobrir o endereço IP que foi atribuído, conecte-se à CLI usando um console (teclado
e monitor) e use o comando da CLI do StoreOnce:
nl

net show status all

• Há um único comando do assistente da CLI do StoreOnce, net set wizard. Este comando
fornece uma sequência solicitada de etapas a fim de permitir a definição completa das
configurações de rede. Este cria e ativa um novo arquivo de configuração. Consulte O
assistente de configuração de rede [18].

• Também é possível criar e modificar os arquivos de configuração manualmente. Quando um
arquivo de configuração é ativado, este se torna o arquivo Atual. Consulte também Mais
sobre o arquivo de configuração [21].

Quando o arquivo de configuração padrão não é adequado?
O arquivo de configuração padrão é adequado se o uso principal da rede Ethernet for acessar
o Console de gerenciamento StoreOnce (GUI e Interface de linha de comando) remotamente. No
entanto, muitos usuários precisarão de configurações de rede mais flexíveis. Por exemplo:

• O uso de todas as portas disponíveis para conectar a várias sub-redes; cada sub-rede pode
ter uma função diferente, como iSCSI VTL, NAS, Catalyst, replicação, de acordo com o
volume de dados estimado e os requisitos de desempenho para as diversas funções StoreOnce
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• Títulos de portas disponíveis para fornecer agregação de link e failover sem a necessidade
de configurar o comutador da rede (é usado o título modo 6)
A família do Sistema de backup HP StoreOnce 4400 possui duas portas de 10 GbE, bem
como duas portas de 1 GbE. Uma configuração recomendada pode ser uma sub-rede
acoplada na rede 10 GbE para transferência de dados entre clientes de rede e o Sistema
de backup e uma sub-rede acoplada nas portas de 1 GbE para gerenciamento do utilitário
em uma sub-rede de 1 GbE.

• Os usuários que não possuem uma rede de 1 GbE com DHCP habilitado, ou que não desejam
se conectar a uma porta LAN 1, devem criar e ativar um arquivo de configuração de rede
antes que seu sistema possa se tornar ativo na rede. Este arquivo de configuração de rede
pode usar qualquer porta Ethernet disponível, mas uma deve estar sempre conectada para
acessar o Console de gerenciamento StoreOnce remotamente.

O assistente de configuração de rede
O assistente guiará você na definição de configurações de rede em seu Sistema de backup
StoreOnce.
Se desejar fazer adições ou modificações em uma configuração de rede existente sem ter que
definir novamente todas as configurações, use os comandos CLI net modify ou net add .
O assistente inclui as seguintes etapas:
1. Defina os endereços do servidor DNS em todo o sistema.
2. Defina as configurações de rede para adaptadores de rede disponíveis.
3. Salve e aplique todas as configurações de rede.
Você pode pressionar ESC+ENTER a qualquer momento para fechar o aplicativo.
Quando estiver atribuindo configurações de IP estático, as informações necessárias são:
• Um endereço IP para o dispositivo, por exemplo, 192.168.1.50

• Máscara de sub-rede, por exemplo, 255.255.255.0

• Gateway padrão (endereço do servidor ou do roteador que fornece conexão de rede externa),
por exemplo, 192.168.1.1

As informações opcionais são:
• Nome de domínio (extensão do domínio para o dispositivo), por exemplo, hp.com

• Endereços de servidor DNS (endereço do servidor que traduz nomes de hosts para endereços
IP), por exemplo, 192.168.1.1

Antes de executar o assistente
Antes de executar o assistente, você deve tomar uma série de decisões sobre a configuração da
rede.
1. Você deseja configurar servidores DNS? Até 3 podem ser configurados. Certifique-se de que

tenha os detalhes de endereço antes de começar.
2. Você está conectando a uma única porta ou duas portas a sua rede? Se conectar ambas as

portas, assume-se inicialmente que o acoplamento Modo 6 é necessário (ambas as portas
conectadas à mesma rede).
Se desejar conectar cada porta a uma rede separada, será dada a você a oportunidade de
fazer isso depois no processo. Selecione a opção de porta única aqui.

3. Qual(is) porta(s) Ethernet você está conectando? Pares acoplados serão eth0 e eth1 para
Sistemas de backup HP StoreOnce 2620/4210/4220. Em Sistemas de backup HP StoreOnce,
eth0/eth1 são as portas de 1 GbE; eth4/eth5 são as portas de 10 GbE. Você não pode
acoplar uma porta de 1 GbE a uma de 10 GbE.
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4. Sua rede usa os endereços de IP estático ou DHCP? Se você selecionar um endereçamento
de IP estático, certifique-se de que você sabe:
• Endereço IP do Sistema de backup HP StoreOnce

• Máscara de sub-rede

• Endereço de IP gateway (opcional, o gateway também pode ser obtido a partir de DHCP)

• Nome de domínio, como mycompany.com (opcional, o nome de domínio também pode
ser obtido a partir de DHCP)

5. As informações acima não são suficientes para configurar a rede e, depois de digitadas, o
assistente as exibirá e pedirá que você confirme as configurações especificadas. Você deseja
configurar uma segunda sub-rede neste momento? Por exemplo, você pode desejar dedicar
uma rede à replicação. Ou, com os Sistemas de backup HP StoreOnce 4430/4420, você
pode desejar usar a rede de 10 GbE para dados e a rede de 1 GbE para gerenciamento
StoreOnce.
Você será solicitado a fornecer detalhes da segunda sub-rede, como anteriormente. Também
será solicitado que você selecione qual sub-rede fornecerá o gateway padrão.

Para executar o assistente
1. Para executar o assistente, conecte um console diretamente ao utilitário e, usando puTTY (ou

outro aplicativo ssh, faça login na CLI do StoreOnce.
2. Digite o comando:

net set wizard

3. Siga as instruções fornecidas no texto do assistente. Os prompts aparecem na sequência a
seguir.
• Etapa 1: Endereços DNS (opcional)

• Etapa 2: Configuração de sub-rede. Os prompts exibidos nesta seção irão variar de
acordo com as respostas que fizer aos prompts de sua configuração de rede. É no final
desta etapa que é dada a você a oportunidade de configurar uma segunda sub-rede.

• Etapa 3: Resumo de configuração de rede. A etapa final fornece detalhes de configuração
da rede. Se estiver satisfeito em relação à configuração correta da rede, tecle 1 para
encerrar o assistente e aplicar as configurações.

4. Sua rede agora está configurada e você pode acessar o Sistema de backup HP StoreOnce
remotamente através da GUI ou da CLI do StoreOnce. Certifique-se de salvar uma cópia da
configuração, conforme descrito no Guia do usuário do Sistema de backup HP StoreOnce.
Se precisar fazer alterações posteriores à configuração de rede, use a CLI do StoreOnce,
conforme descrito no Guia de referência da CLI do HP StoreOnce.

Exemplo de sequências do assistente
O exemplo a seguir mostra os prompts e respostas para configurar uma única conexão acoplada
nas portas de 1 GbE em uma sub-rede que usa o endereçamento de IP estático.
# net set wizard

StoreOnce Network Configuration Wizard
--------------------------------------

This Wizard will guide you through the configuration of
network settings on your StoreOnce Backup System
If you wish to make additions or modifications to an existing
network configuration without having to reconfigure all settings
then use the 'net modify' or 'net add' CLI commands instead

The wizard consists of the following steps:
Step 1.) Set system wide DNS server addresses
Step 2.) Configure network settings for available network adapters
Step 3.) Save and apply all network settings
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Press ESC+ENTER at any time to exit wizard

Step 1.)
Enter a list (max 3) of DNS servers separated by commas : (eg 192.168.1.100,192.168.3.100) 

192.168.1.100,192.168.3.100

Step Complete. Do you want to :
1.) Go to next step: Step 2.) (default)
2.) Go back to start of present step: Step 1.)
3.) Quit wizard and lose all settings 

1

Step 2.)
Select the type of configuration for this subnet :
1.) Single port (default)
2.) Bonded ports (note ports must be the same speed to bond

2

Select bond configuration : 
1.) eth0 and eth1 (1 Gig) (default)
2.) eth3 and eth4 (10 Gig)

1

Select Static or DHCP addressing :
1.) DHCP (default)
2.) Static

2

Enter static IP address :

192.168.1.27

Enter subnet mask :

255.255.255.0

Do you want to configure a static default gateway for this subnet or get gateway from DHCP?
1.) Gateway obtained from DHCP server (default)
2.) Set gateway manually

2

Enter gateway IP address :

192.168.1.1

Do you want to configure the network domain name or get domain name from DHCP?
1.) Domain name obtained from DHCP server (default)
2.) Set domain name manually (e.g. mydomain.local)

2

Enter domain name :

mydomain.local

----------------------
Network: Subnet_1
----------------------
IP Address: 192.168.1.27
Net Mask: 255.255.255.0
Domain Name: mydomain.local
Gateway: 192.168.1.1
Interfaces:eth0 eth1 
Is this configuration correct?
1.) Yes (default)
2.) No

1

Do you want to configure another subnet?
1.) No (default)
2.) Yes

1

Select a default network (The default network shall be used as the default gateway subnet)
1.) Subnet_1 (default)

1

Step Complete. Do you want to :
1.) Go to next step: Step 3.) (default)
2.) Go back to previous step: Step 1.)
3.) Go back to start of present step: Step 2.)
4.) Quit wizard and lose all settings 

1
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Step 3.)
----------------------
Network Name: Network_Config_by_Wizard
Network Description: Network configuration created by network config wizard on: 14:17:9 3 October 2012
Write Protected: no
DNS Servers:1.1.1.1 
----------------------
Number of Networks:1
----------------------
Network: Subnet_1 (default)
----------------------
IP Address: 2.2.2.2
Net Mask: 255.0.0.0
Domain Name: kev.net
Gateway: 3.3.3.3
Interfaces:eth0 eth2 
Press any key to continue

Step Complete. Do you want to :
1.) Finish wizard and apply settings  (default)
2.) Go back to previous step: Step 2.)
3.) Go back to start of present step: Step 3.)
4.) Quit wizard and lose all settings 

1
You have successfully configured the network settings
on your StoreOnce Appliance.

Mais sobre o arquivo de configuração

Estrutura do arquivo de configuração
• O arquivo de configuração é um contêiner com uma ou mais sub-redes

• O número de sub-redes definido no arquivo é orientado pelo número de portas de rede
disponíveis no Sistema de backup StoreOnce e pela maneira como o usuário deseja fazer
backup e replicar os dados e gerenciar o utilitário. Os Sistemas de backup HP StoreOnce
4420/4410 e 2620 possuem duas portas e podem ser conectados a duas sub-redes de 1
GbE; o HP StoreOnce 4440/4430 também possui duas portas de 10 GbE e poderia ser
conectado a quatro sub-redes diferentes (2 x 1 GbE e 2 x 10 GbE).

• Cada sub-rede pode ter uma ou mais portas de rede; se várias portas forem definidas, estas
podem ser acopladas

• Os parâmetros especificados para as portas da rede são exclusivos para aquela sub-rede;
você pode usar o DHCP em uma sub-rede e o endereçamento estático em outra

• Se várias sub-redes forem definidas, uma (e somente uma) sub-rede deve ser sempre designada
como o gateway padrão para roteamento de tráfego para endereços IP que não estejam nas
sub-redes configuradas

NOTA Exemplos de sintaxe de criação de arquivos de configuração estão incluídos a seguir
neste capítulo.

Se criar arquivos de configuração de rede adicionais
Arquivos de configuração adicionais podem ser criados de acordo com os requisitos de rede.
Aplicam-se as seguintes diretrizes:

• Há dois nomes de arquivos de configuração fixos reservados para o sistema que não podem
ser usados: Factory_Default_Configuration e atual

• Pode haver até 16 arquivos de configuração em qualquer Sistema de backup StoreOnce,
mas somente um pode estar ativo

• Os nomes de arquivo são alfanuméricos
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• Há três etapas para aplicar uma nova configuração de rede: criar o arquivo de configuração,
validar o arquivo e ativar o arquivo. Todos são carregados usando comandos da CLI do
StoreOnce, conforme exibido nos exemplos analisados a seguir.

• Quando um arquivo é ativado, este se torna o arquivo atual. Só pode haver um arquivo atual.

• Depois de terminar de criar uma configuração e sempre que modificar uma configuração,
certifique-se de usar a CLI do StoreOnce para criar um arquivo de configuração, salvá-lo e
restaurá-lo.

• Consulte o Guia de referência da CLI do HP StoreOnce para toda a rede, salve e restaure
os comandos. Este guia descreve somente os comandos que devem ser usados para
configuração inicial.

Configuração de rede padrão
O nome de configuração padrão é Factory_Default_Configuration e você pode exibir os detalhes
conforme segue:
#net show config Factory_Default_Configuration
Network Name: Factory_Default_Configuration
   Network Description: default
   Write Protected: no
   DNS Servers:
   ----------------------
   Number of Networks:1
   ----------------------
   Network: subnet_one
   ----------------------
   IP Address: dhcp
   Net Mask: dhcp
   Domain Name: dhcp
   Gateway: dhcp
   Bonding Mode: 6
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0 
   Command Successful

No exemplo anterior, a conexão DHCP foi bem-sucedida. Há uma única porta e a conexão está
na porta de 1 GbE (eth0/LAN porta 1).
Você não pode modificar ou excluir a configuração padrão, que é sempre a porta eth0 no modo
DHCP, mas você pode criar um novo arquivo de configuração e ativá-lo para que este se torne
a configuração Atual. Recomenda-se para instalações que precisem de agregação do link e
alta disponibilidade ou que desejem usar portas de 10 GbE.

Identificação de portas de rede disponíveis
Todos os sistemas têm duas portas de 1 GbE que são identificadas como eth0 (porta 1 LAN) e
eth1 (porta 2 LAN).
Os Sistemas de backup HP StoreOnce série 4400 têm quatro portas de 1 GbE, das quais eth0 e
eth1 são usadas e eth2 e eth3 não o são. Também possuem duas portas de 10 GbE adicionais
que são identificadas como eth4 e eth5.
Se não souber quais portas estão disponíveis em seu sistema, use o seguinte comando da CLI do
StoreOnce:
# net show ports

Esse comando exibirá o layout da porta do Sistema de backup StoreOnce com detalhes das
portas.
# net show ports 
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============================ Node ===================================
|              ||                             ||                    |
|              ||   | 1 Gb Port 4 | (unused)   ||                   |
|              ||                              ||    | port 1 |     |
|              ||   | 1 Gb Port 3 | (unused)   ||                   |
|              ||                              ||    | port 2 |     |
|              ||   | 1 Gb Port 2 |            ||                   |
|              ||                              ||      10GbE        |
|  |  Ilo  |   ||   | 1 Gb Port 1 |            ||                   |
|              ||                              ||                   |
=====================================================================

Port Number OS   Hardware Bonds       1G/10G 
P1          eth0                      1 Gig  
P2          eth1                      1 Gig  
P3          eth2                      1 Gig  
P4          eth3                      1 Gig  
P5          eth4                      10 Gig 
P6          eth5                      10 Gig 

 Bonding Modes Supported
6: High Availability
Command Successful

Exemplos de configuração de rede que não usam o assistente

Exemplo 1: Conexão de 1 GbE de porta única
Se o modo de porta única que usa uma rede de 1 GbE for aceitável e a rede for habilitada com
DHCP, nenhuma configuração de rede será necessária, desde que o Sistema de backup esteja
conectado à Porta 1 da LAN. Por exemplo, esse pode ser o caso dos Sistemas de backup HP
StoreOnce 42xx e 44xx se o cliente estiver fazendo backup, principalmente em bibliotecas de
fita virtual FC.
No entanto, se a rede de 1 GbE precisar de endereçamento estático, é necessário criar um novo
arquivo de configuração e aplicá-lo antes que você possa acessar o Console de gerenciamento
StoreOnce na rede. Em nosso exemplo, chamaremos o arquivo de onegigportconfig.
Você precisará se conectar diretamente ao utilitário, como usuário Admin, e configurar a rede
diretamente na CLI do StoreOnce.
Quando estiver atribuindo configurações de IP estático, as informações necessárias são:
• Um endereço IP para o dispositivo, por exemplo, 192.168.1.50

• Máscara de sub-rede, por exemplo, 255.255.255.0

• Gateway padrão (endereço do servidor ou do roteador que fornece conexão de rede externa),
por exemplo, 192.168.1.1

As informações opcionais são:
• Nome de domínio (extensão do domínio para o dispositivo), por exemplo, hp.com

• Endereços de servidor DNS (endereço do servidor que traduz nomes de hosts para endereços
IP), por exemplo, 192.168.1.1

Para configurar a conexão em uma rede de 1 GbE estática
1. Certifique-se de que uma das portas LAN de 1 GbE esteja fisicamente conectada antes de

iniciar a configurar novamente. Não importa qual delas esteja conectada; usaremos a Porta
1 LAN (eth0) em nosso exemplo.

2. Conecte um console e teclado diretamente nas portas traseiras do Sistema de backup
StoreOnce.
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3. Com um aplicativo SSH (disponível gratuitamente na Internet), conecte-se à CLI do StoreOnce
no console como usuário Admin (Admin, admin).

4. Crie uma nova configuração usando o comando:
#net create config <config_name>.
#net create config onegigportconfig writeprotect no 
 nl   

dns 192.168.10.1,192.168.10.2 subnet net1 default yes 
 nl   

ipaddr 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 port eth0

5. Valide a nova configuração.
#net validate config onegigportconfig

6. Ative a nova configuração.
#net activate config onegigportconfig

7. Você pode verificar o arquivo de configuração de várias maneiras. Deve-se usar o comando
net show config current:
#net show config current
Network Name: current
   Network Description:  onegigportconfig
   Write Protected: no
   DNS Servers:192.168.10.1,192.168.10.2
   ----------------------
   Number of Networks:1
   ----------------------
   Network: subnet_one
   ----------------------
   IP Address: 192.168.1.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: 
   Gateway: 192.168.1.1
   Bonding Mode: 
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0 
   Command Successful

NOTA Se configurar uma única porta de 10 GbE em um Sistema de backup HP StoreOnce 44xx
para ser a configuração inicial, o processo será exatamente o mesmo, mas você se conectará à
porta de 10 GbE necessária e especificará eth4 ou eth5 como o parâmetro de porta no comando
CLI.

Configuração de acoplamento de alta disponibilidade na rede de 1 GbE (todas as
plataformas)

Neste exemplo, o Sistema de backup StoreOnce está disponível na rede, mas agora desejamos
configurar o acoplamento de alta disponibilidade nas portas de 1 GbE. Isso significa que ambas
as portas serão conectadas à mesma rede para todas as funções de gerenciamento e StoreOnce,
mas o sistema se beneficiará da agregação de link e da disponibilidade contínua, fazendo com
que haja falha em uma porta.
Assumimos que a Configuração de rede padrão está ativa, então, temos que criar um novo arquivo
de configuração, o qual chamaremos de bondedports e para o qual forneceremos endereços
de IP estático.
1. Certifique-se de que ambas as portas de 1 GbE estejam fisicamente conectadas antes de

iniciar a configurar novamente.
2. Conecte-se à CLI do StoreOnce a partir de qualquer cliente na mesma rede que o usuário

Admin (Admin, admin).
3. Crie uma nova configuração acoplada usando o comando #net create config

<config_name>.
#net create config bondedports writeprotect no 
 nl   
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dns 192.168.10.1,192.168.10.2 subnet bondnet1 default yes 
 nl   

ipaddr 192.168.1.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.1.1 bonding 6 port eth0,eth1

4. Valide a nova configuração.
#net validate config bondedports

5. Ative a nova configuração.
#net activate config bondedports

6. Você pode verificar se o arquivo de configuração está ativo usando:
#net show config current
Network Name: current
   Network Description:  bondedports
   Write Protected: no
   DNS Servers:192.168.10.1,192.168.10.2
   ----------------------
   Number of Networks:1
   ----------------------
   Network: bondnet_1
   ----------------------
   IP Address: 192.168.1.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: 
   Gateway: 192.168.1.1
   Bonding Mode: 6
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0,eth1 
   Command Successful

Como adicionar uma segunda rede sem acoplamento (o exemplo mostra rede de 1
GbE)

É possível criar uma configuração de rede que defina tantas sub-redes para quantas portas
disponíveis houver no Sistema de backup HP StoreOnce

• Os Sistemas de backup HP StoreOnce 26xx e 42xx têm duas portas de 1 GbE e podem estar
conectados a duas redes separadas. Isso pode ser útil se a política da empresa exigir que
uma função StoreOnce seja restrita a uma rede específica. Por exemplo, a replicação pode
estar em uma rede enquanto outras funções estão em uma segunda rede.

• Os Sistemas de backup HP StoreOnce 44xx têm duas portas de 1 GbE e duas portas de 10
GbE e podem estar conectados a quatro redes separadas. Uma implementação mais comum,
no entanto, é acoplar as portas de 1 GbE à rede que é usada para acessar o Console de
gerenciamento StoreOnce (GUI e CLI) e acoplar as portas de 10 GbE à rede que é usada
para fazer backup e replicar dados.

Neste exemplo, devemos adicionar uma sub-rede, subnet_two, ao arquivo de configuração
chamado onegigportconfig.
1. Certifique-se de que ambas as portas de 1 GbE estejam fisicamente conectadas antes de

iniciar a configurar novamente.
2. Conecte-se à CLI do StoreOnce a partir de qualquer cliente na mesma rede que o usuário

Admin (Admin, admin).
3. Adicione a nova sub-rede ao arquivo de configuração.

net add subnet <existingconfig> subnet <newsubnetname> [subnet parameters]

#net add subnet onegigportconfig subnet subnet_two default no 
 nl   

ipaddr 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 domain mycompany.local port eth1 

4. Valide a nova configuração.
#net validate config onegigportconfig 

5. Ative a nova configuração.
#net activate config onegigportconfig
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6. Você pode verificar o arquivo de configuração usando:
net show config current
Network Name: current
Network Description: onegigportconfig
Write Protected: no
DNS Servers:16.110.135.51 16.110.135.52 
----------------------
Number of Networks:2
----------------------
Network: subnet_one
----------------------
IP Address: 192.168.1.100
Net Mask: 255.255.255.0
Domain Name: 
Gateway: 192.168.1.1
Bonding Mode: 
Default Network: yes
Interfaces:eth0 
Command Successful
----------------------
Network: subnet_two
----------------------
IP Address: 192.168.2.100
Net Mask: 255.255.255.0
Domain Name: 
Gateway: 192.168.2.1
Bonding Mode: 
Default Network: no
Interfaces:eth1 
Command Successful

Exemplo 3: Como adicionar a rede de 10 GbE (somente série 4400)
Neste exemplo, assumimos que você já criou um novo arquivo de configuração para configurar
o acoplamento HA nas portas de 1 GbE e o chamou de bondedports. O nome da sub-rede já
foi configurado como bond_net1. Iremos modificá-lo para adicionar uma segunda sub-rede à
rede de 10 GbE e acoplar as portas de 10 GbE. Devemos chamar a segunda sub-rede bond_net2
1. Certifique-se de que ambas as portas de 10 GbE estejam fisicamente conectadas antes de

iniciar a configurar novamente.
2. Conecte-se à CLI do StoreOnce a partir de qualquer cliente na mesma rede que o usuário

Admin (Admin, admin).
net show ports

3. Adicione uma nova sub-rede chamada bond_net2 ao arquivo de configuração
bondedports.
net add subnet <existingconfig> subnet <newsubnetname> [subnet parameters]

#net add subnet bondedports subnet bond_net2 default no 
 nl   

ipaddr 192.168.2.100 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1 
 nl   

domain mycompany.local bonding 6 port eth4,eth5

4. Valide a nova configuração.
#net validate config bondedports 

5. Ative a nova configuração.
#net activate config bondedports 

6. Você pode verificar se o arquivo de configuração está usando:
net show config current
Network Name: current
Network Description: bondedports
Write Protected: no
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DNS Servers:
----------------------
Number of Networks:2
----------------------
Network: bond_net1
----------------------
  IP Address: 192.168.1.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: 
   Gateway: 192.168.1.1
   Bonding Mode: 6
   Default Network: yes
   Interfaces:eth0,eth1 
----------------------
Network: bond_net2
----------------------
  IP Address: 192.168.2.100
   Net Mask: 255.255.255.0
   Domain Name: mycompany.local
   Gateway: 192.168.2.1
   Bonding Mode: 6
   Default Network: no
   Interfaces:eth4,eth5 
Command Successful
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5 Drivers, instalação e configuração de iSCSI e FC
Neste capítulo:

• Instalação do driver (apenas VTL) [28]

• Iniciador iSCSI (apenas VTL) [29]

• Configuração de Fibre Channel [38]

Instalação do driver (opcional, apenas VTL)
Se você tem a intenção de criar dispositivos de fita virtual no Sistema de backup HP StoreOnce,
são necessários dois drivers: um HP LTO de fita e um permutador médio.

NOTA Certos aplicativos de backup requerem que você use seus próprios drivers tanto para o
dispositivo de fita, como para o permutador de mídia. Em diversos aplicativos, eles serão instalados
automaticamente durante o processo de instalação de software. Se o software de backup já estiver
instalado, talvez você precise atualizar manualmente os drivers depois de instalar o HP StoreOnce
Backup System.

Driver de fita HP LTO
O driver de fita HP LTO precisa ser instalado para permitir que o sistema reconheça os dispositivos
de fita Ultrium criados pelo Sistema de backup HP StoreOnce.
Os drivers de fita podem ser instalados a partir do diretório de drivers do CD-ROM do Sistema
de backup HP StoreOnce, onde são fornecidos como um aplicativo instalador e como arquivos
de drivers para instalação manual. Consulte também o site da HP quanto a atualizações de drivers
em http://www.hp.com/support.
A unidade de fita pode ser configurada como um dispositivo LTO-2, LTO-3, LTO-4 ou LTO-5. Esse
é o comportamento padrão da unidade de fita e não é necessário, nem possível, alterá-lo no
Sistema de backup HP StoreOnce. É importante não confundir tipo de emulação com tamanho
do cartucho. O tipo de emulação é totalmente independente do tamanho do cartucho. O Sistema
de backup HP StoreOnce permite que você escolha qualquer tamanho de cartucho desejado (até
3,2 TB).

Driver de permutador de mídia
Não é necessária nenhuma unidade de permutador de mídia porque o Microsoft Windows
disponibiliza uma unidade genérica e todos os aplicativos de backup fornecem suas próprias
unidades de permutador.

Gerenciador de dispositivos
Após a instalação, o Sistema de backup HP StoreOnce não aparece como um dispositivo em Meu
computador e não está mapeado em uma letra da unidade. Você sempre deve usar um aplicativo
de backup na máquina host para fazer backup e restaurar os dados. Entretanto, se você instalou
drivers, ele poderá ser visto como uma unidade de fita (1) e um permutador de mídia (2) no
Gerenciador de dispositivos.
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NOTA Em um produto do Sistema de backup Fibre Channel, um novo dispositivo “desconhecido”
será detectado no Gerenciador de dispositivos. Esse dispositivo só precisa garantir a existência
de um Fibre Channel de destino como LUN 0 na SAN. Esse dispositivo não fornece funcionalidades
e tampouco necessita de drivers.

Iniciador iSCSI (opcional, apenas VTL)
Esta seção não será relevante se você estiver configurando apenas os dispositivos de biblioteca
FC, armazenamentos Catalyst ou os compartilhamentos NAS no Sistema de backup HP StoreOnce.

NOTA Os produtos FC podem ser configurados com dispositivos de fita virtual do tipo FC e
iSCSI. Caso esteja configurando o Sistema de backup HP StoreOnce para ter dispositivos de fita
virtual iSCSI (para hosts conectados via portas LAN), esta seção é importante. No entanto, se
estiver fazendo a configuração somente para dispositivos FC (conectados pelas portas FC), ela
não é necessária; você pode usar a GUI ou a CLI do StoreOnce para criar dispositivos da biblioteca
FC. Consulte o Guia do usuário do Sistema de backup HP StoreOnce.

iSCSI é um protocolo para envio de comandos SCSI através de Ethernet. Define como os pacotes
SCSI são traduzidos para pacotes Ethernet e conecta aos dispositivos necessários. Um iniciador
iSCSI pode ser um hardware ou um software e deve estar sendo executado em cada um dos hosts.
Se o host não tiver um iniciador iSCSI, ele não poderá estabelecer a conexão com a biblioteca
configurada no Sistema de backup HP StoreOnce, tampouco executar tarefas de backup.
Os sistemas operacionais Linux e UNIX já trazem um iniciador iSCSI integrado a eles. Para obter
mais informações, consulte o Guia de configuração do Linux e UNIX no CD-ROM do Sistema de
backup HP StoreOnce. Faça download dos patches mais recentes do sistema operacional antes
de configurar o sistema.
Para sistemas Windows, o iniciador iSCSI da Microsoft é necessário para se conectar a qualquer
Biblioteca de fitas virtuais criada no HP StoreOnce Backup System. O iniciador iSCSI vem com
versões posteriores do Microsoft Windows, mas não com versões XP/2003 ou anteriores. A HP
não está autorizada a incluir o iniciador iSCSI no CD. Por isso, ele deve ser obtido no site da
Microsoft.

NOTA O serviço do iniciador iSCSI não é inicializado por padrão em algumas versões do
Windows. Esse componente deve ser configurado manualmente pelo usuário para que se execute
na inicialização. Faça isso por meio do painel do controle.
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Instalação manual do iniciador iSCSI
1. Em uma máquina que dá suporte a uma conexão externa com a internet, vá para o site da

Microsoft e pesquise iniciador iSCSI.
2. Selecione o resultado que o conduz para a página para Descarregar e escolha a descarga

apropriada para seu host.
3. Descarregue o iniciador iSCSI e o instale no host, aceitando todas as definições padrão.

Autenticação do Iniciador iSCSI
Não é necessária a autenticação para o Sistema de backup HP StoreOnce; no entanto, a
autenticação é suportada no caso de empresas com políticas que exijam o uso de autenticação.
Se este for o caso, será necessário configurar os campos apropriados no iniciador iSCSI e também
certificar-se de que sejam fornecidas as informações correspondentes na GUI do StoreOnce. Isso
permite que o iniciador faça login no dispositivo de destino do Sistema de backup HP StoreOnce
e que o dispositivo de destino faça login no iniciador.
O método de autenticação suportado por equipamentos StoreOnce é o CHAP. Ele se baseia em
um “segredo”, conhecido apenas pelo destino e pelo iniciador. O segredo de CHAP tem entre
12 e 16 caracteres e deve ser digitado de forma idêntica na interface Web Management e no
iniciador iSCSI. Uma mensagem de “Authentication Failure” (Falha de autenticação) será exibida
caso o “segredo” e o “nome de usuário” não sejam iguais na tela do iniciador iSCSIc e na interface
Web Management. Para mais detalhes a respeito de autenticação e CHAP, consulte a
documentação padrão sobre protocolo iSCSI.
Caso deseje ativar a autenticação, o processo recomendado é:
1. Criar os dispositivos na GUI ou na CLI do StoreOnce.
2. Configurar os destinos no Iniciador iSCSI.
3. Fazer a conexão aos dispositivos utilizando o nome de usuário e segredo CHAP configurado

na guia Targets.

O Iniciador iSCSI da Microsoft
O Iniciador iSCSI Microsoft contém algumas guias. Esta seção descreve as informações que devem
ser fornecidas para conectar o host a um dispositivo no Sistema de backup HP StoreOnce. Ela
não fornece uma descrição detalhada de todas as guias. Faça o download do “Guia do usuário”
no site da Microsoft para obter mais informações.

NOTA As capturas de tela a seguir podem não estar corretas para seu sistema operacional.
Estas são tomadas a partir de um Iniciador iSCSI executado em um sistema operacional Windows
7.

1. A guia Destinos é a guia padrão quando você executa o Iniciador iSCSI pela primeira vez.
Nenhum destino foi descoberto neste momento.
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2. Selecione a guia Descoberta. Não há portais de destino neste momento.
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3. Clique em Discover Portal (Portal de descoberta)... Você deve digitar o endereço IP ou o nome
de domínio totalmente qualificado do Sistema de backup HP StoreOnce (por exemplo,
mystoreonce.mydomain.com) para adicioná-lo como um portal de destino para o host na
guia Discovery (Descoberta). Não altere a porta, ela deve ser 3260.

4. Clique em OK para adicionar o portal de destino na página Descoberta. Você pode precisar
clicar em Refresh (Atualizar).
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5. Quando você executa o Iniciador iSCSI manualmente, os novos dispositivos têm um estado
de Inactive (Inativo) na guia Destinos. Você deve fazer login nos destinos adequados para
seu host. Lembre-se que cada biblioteca possui pelo menos dois dispositivos e você deve
fazer login em cada um separadamente. Caso o tipo de emulação selecionado permita mais
unidades, haverá um dispositivo de destino para cada unidade.
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6. Selecione o destino na lista e clique em Connect (Conectar). Recomendamos que você habilite
a primeira caixa de verificação para se conectar ao destino Favorito, sem precisar se conectar
a este manualmente no futuro.

NOTA Se desejar usar a autenticação CHAP, clique em Advanced... (Avançado) antes de
clicar em OK. Consulte a seção separada a seguir para obter mais detalhes sobre a
autenticação CHAP.

7. Clique em OK. Os destinos agora estão sendo exibidos como Conectados.
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8. Veja a guia Configuração. Quando usa a CLI ou GUI StoreOnce para criar dispositivos da
biblioteca, você deve fornecer o iSCSI Initiator Name (Nome do Iniciador iSCSI), que você
encontrará nesta guia. (Você também usa esta guia para configurar o segredo CHAP se você
habilitou a autenticação mútua.)
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Autenticação CHAP
1. Se desejar usar a autenticação CHAP, clique em Advanced... (Avançado) na caixa de diálogo

Conectar ao destino. (O modo de encapsulamento IPSec não é suportado.)

2. Selecione Enable CHAP logon (Habilitar login CHAP) e digite o segredo na caixa Target Secret
(Segredo do destino). O segredo CHAP pode ter entre 12 e 16 caracteres alfanuméricos.
Essa string deve ser a mesma digitada no Initiator CHAP Secret (Segredo CHAP do Iniciador)
e o Name (Nome) é usado para o Initiator User Name (Nome de usuário do Iniciador) na
Interface de gerenciamento StoreOnce. Para obter mais informações, consulte o Guia do
usuário do Sistema de backup HP StoreOnce.
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3. Caso queira utilizar a autenticação mútua, significando que o destino também deve fazer o
login no iniciador, certifique-se de que a caixa Perform mutual authentication esteja marcada.
O segredo para a autenticação mútua é definido na guia Configuração. Você também deve
fornecer o Nome de destino do usuário e o Segredo quando configurar o dispositivo no
Console de gerenciamento StoreOnce.

Guia de destinos favoritos
A guia Favorite Targets (Destinos favoritos) exibe os destinos que foram configurados para restaurar
automaticamente ao iniciar. Durante a configuração inicial, é para informação apenas. No
entanto, se você pretende interromper a conexão automática do host a um dispositivo, deve
selecioná-lo nessa guia e clicar em Remove. (Para desconectar o dispositivo sem reinicializar,
volte à guia Targets, selecione o dispositivo, clique em Disconnect (Desconectar).)
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Configuração de Fibre Channel
Backup e restauração são suportados através de redes de Ethernet e SAN Fibre Channel. Entretanto,
o Console de gerenciamento StoreOnce sempre necessita de uma conexão Ethernet. Ao usar FC
para fazer backup de hosts, você ainda deverá se conectar à porta Ethernet.

Conexão Fibre Channel
O Sistema de backup HP StoreOnce é fornecido com a placa Fibre Channel adequada
pré-instalada. Os cabos ópticos não estão incluídos.
1. Conecte-se à porta LAN correta.
2. Use um cabo óptico multimodo FC 50/125 (de preferência) ou 62.5/125 para conectar a(s)

porta(s) da placa Fibre Channel do Sistema de backup HP StoreOnce ao Comutador Fibre
Channel.

3. O comutador deve ter um transceptor multimodo que comporte velocidades de:
• HP StoreOnce série 4400: 8 Gbs (preferencialmente), 4 Gbs ou 2 Gbs

• HP StoreOnce série 4200: 4 Gbs (preferencialmente) ou 2 Gbs
4. Ao usar a GUI ou a CLI do StoreOnce para criar o dispositivo da biblioteca, certifique-se de

selecionar umas das portas FC. O exemplo a seguir mostra o menu suspenso Port (Porta)na
GUI do StoreOnce. Para obter mais informações sobre outros campos, consulte o Guia do
usuário do Sistema de backup HP StoreOnce ou a Ajuda on-line.

38 Drivers, instalação e configuração de iSCSI e FC



5. Configure as zonas na malha/comutador Fibre Channel, se necessário. (Consulte a próxima
seção.)

6. O(s) dispositivo(s) de biblioteca deve(m) se tornar visível(is) para o servidor. Talvez seja
necessário realizar uma nova verificação do sistema.

Zoneamento
O zoneamento só é obrigatório se for usada uma topologia de malha comutada.
Devido às complexidades dos dispositivos de fita com vários hosts nas SANs, é melhor usar
ferramentas de zoneamento para manter o ambiente de backup e recuperação simples e menos
suscetível aos efeitos de SANs que se alteram ou são problemáticas.
O zoneamento fornece um meio para que servidores, matrizes de disco e bibliotecas de fitas só
detectem os hosts e destinos que eles precisam detectar e usar. As vantagens do zoneamento
abrangem, mas não se limitam a:

• Limitação de detecções desnecessárias no Sistema de backup HP StoreOnce

• Redução da carga no Sistema de backup HP StoreOnce e em seus dispositivos de bibliotecas
pelos agentes de polling

• Redução do tempo que leva para depurar e resolver anomalias no ambiente de backup e
recuperação

• Redução do potencial de conflito com produtos não testados de terceiros
Talvez nem sempre seja necessário zoneamento em configurações que já são pequenas ou simples.
Normalmente, quanto maior for a SAN, mais zoneamento será necessário. Para determinar como
e quando usar o zoneamento, a HP recomenda:

• Malha pequena (16 portas ou menos) — talvez não necessite de zoneamento.

• Malha pequena a média (16 a 128 portas) — usa zoneamento centrado no host. O
zoneamento centrado no host é implementado pela criação de uma zona específica para
cada servidor ou host e o acréscimo apenas dos elementos de armazenamento a ser utilizados
por esse host. O zoneamento centrado no host evita que um servidor detecte qualquer outro
dispositivo na SAN ou inclua outros servidores, simplificando o processo de detecção do
dispositivo.
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• Disco e fita no mesmo par de HBAs têm suporte juntamente com a coexistência de software
de vários caminhos de matrizes (sem vários caminhos para dispositivos de fita ou bibliotecas
no Sistema de backup HP StoreOnce, mas coexistência de software de vários caminhos e
dispositivos de fita).

• Malha grande (128 portas ou mais) — usa zoneamento centrado no host e divide os destinos
de disco e fita. A divisão dos destinos de disco e fita em zonas separadas ajuda a manter
o Sistema de backup HP StoreOnce sem controladoras de detecção de disco que ele não
precisa usar. Para o desempenho ideal, onde for possível, use HBAs dedicados para disco
e fita.

NOTA Há suporte para zonas sobrepostas.

Dispositivo Fibre Channel para diagnóstico
Para cada porta FC, haverá um Dispositivo Fibre Channel diagnóstico apresentado à Malha.
Haverá um por porta física FC ativa. Isso significa que há duas portas para um utilitário HP
D2D4112, 4312 ou 4324.
O dispositivo Fibre Channel diagnóstico pode ser identificado pelo seguinte texto de exemplo:
Symbolic Port Name  "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP D2DBS Diagnostic Fibre Channel
S/N-MY5040204H Port-1"

Symbolic Node Name "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP D2DBS Diagnostic Fibre Channel
S/N-MY5040204H"

Um driver virtual ou carregador será identificado pelo seguinte texto de exemplo:
Symbolic Port Name  "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP Ultrium 4-SCSI Fibre Channel
S/N-CZJ1440JC5 Port-0"

Symbolic Node Name "HP D2D S/N-CZJ1440JBS HP Ultrium 4-SCSI Fibre Channel
S/N-CZJ1440JC5"

Acima de S/N-CZJ1440JBS, deve ser idêntico para todos os dispositivos. Se esta for a Porta 1
do nó, a string Nome do nó será a mesma que a anterior, mas, se for a Porta 2, a string Nome
do nó terminará com “Porta-2”. Com frequência, o dispositivo diagnóstico será listado acima de
outros dispositivos virtuais, já que este é registrado primeiramente, antes dos dispositivos virtuais.
A string S/N-MY5040204H é uma indicação do SN do QLC HBA, e não de qualquer SN de um
utilitário/nó.
Neste momento, esses dispositivos são parte da implementação StoreOnce VTL, e não um erro
ou condição de falha. Recomenda-se que esses dispositivos sejam removidos da zona do comutador
que também é usada para unidades virtuais e carregadores.
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6 Completar a instalação
Para concluir a instalação, você deve usar os comandos da CLI do StoreOnce:

• Defina o horário e a data e o servidor NTP, se necessário, conforme descrito a seguir.

• Configure SNMP, se necessário, conforme descrito a seguir.

• Aplique qualquer licença para capacidade adicional, replicação ou Catalyst, se necessário.
Consulte o Guia de usuário do Sistema de backup HP StoreOnce.

• Instale qualquer atualização de software, se necessário. Consulte as notas de versão e o
Guia de usuário do Sistema de backup HP StoreOnce.

• Configure as notificações de e-mail usando a GUI do StoreOnce. Consulte o Guia de usuário
do Sistema de backup HP StoreOnce.

• Salve a configuração. Consulte o Guia de usuário do Sistema de backup HP StoreOnce.

Configuração de data e hora
1. Abra o aplicativo puTTy (ou outro ssh) e faça login na CLI do StoreOnce.
2. Certifique-se de que você sabe qual é a hora UTC e, a seguir, defina a hora do sistema usado

o seguinte comando:
time set utc <mm/dd/yyyy hh:mm:ss>

NOTA Ao definir um servidor NTP, defina a hora UTC pois isso resultará em uma rápida
sincronização com NTP.

3. Defina o fuso horário usando o seguinte comando:
time set timezone

Você será solicitado a selecionar um continente/oceano e país como parte da sequência do
comando.

4. Se você definiu um servidor NTP, digite seu endereço IP ou FQDN usando o comando da
CLI do StoreOnce:
time add ntpserver <IP address or FQDN>

5. Você pode selecionar a configuração, conforme exibido no exemplo a seguir:
# time show config
NTP Server(s)
- — — — — — — 
 nl   

ntp.mycompany.net

TimeZone   : BST
 nl   

 nl   

UTC        : 09/19/2012 12:37:40
 nl   

LocalTime  : 09/19/2012 13:37:40

Configuração do SNMP
Esse recurso oferece um Sistema de backup HP StoreOnce com a capacidade de atuar como um
elemento de rede em uma rede SNMP, de modo que possa comunicar-se efetivamente com as
estações de gerenciamento de rede usando SNMP (Protocolo de Gerenciamento de Rede Simples).
Você usa a CLI do StoreOnce para ativar esse recurso e configurar diversas opções, como descrito
abaixo.
A implementação de SNMP do StoreOnce é compatível com HP System Insight Manager (HP-SIM),
tendo sido testada também com essa ferramenta. Esta suporta SNMPv1 e SNMPv3, que fornece
autenticação.

Configuração de data e hora 41



1. Abra o aplicativo puTTy (ou outro ssh) e faça login na CLI do StoreOnce.
2. Insira o seguinte comando para habilitar SNMP.

snmp enable

3. A seguir, um exemplo básico para capturar alertas que são difundidas para a comunidade
pública. Consulte o Guia de referência da CLI do HP StoreOnce para obter mais informações
detalhadas.
snmp add trapsink mysimserver.mycompany.local trap-community public
events alert
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7 Entender os LEDs
Neste capítulo:

• Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 4430/4420 [43]

• Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 4210/4220 [44]

• Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 2620 [45]

• LEDs da porta LAN de 1 GbE [46]

• LEDs de unidade [47]

• LEDs da placa Fibre Channel [47]

• LEDs do kit de atualização de capacidade [48]

Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 4430/4420
O Sistema de backup HP StoreOnce série 4400 está disponível em dois modelos:
• Sistema de backup HP StoreOnce 4430, que tem 12 discos de 2 TB

• Sistema de backup HP StoreOnce 4420, que tem 12 discos de 1 TB
Os dois modelos suportam a conexão de até três prateleiras de expansão (kits de atualização de
capacidade), que quadruplica a capacidade de armazenamento físico.
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Figura 10 Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 4430

Verde constante: fonte de alimentação conectada,
dispositivo pronto para ser usado

1. Botão e LED Liga/Desliga

Âmbar contínuo: dispositivo desligado ou em modo de
hibernação com energia conectada

Desligado: fonte de alimentação não conectada

Verde constante: o desempenho do hardware é adequado2. LED de integridade do sistema

Amarelo piscando: condição degradada

Vermelho intermitente: condição crítica, como falha da
fonte de alimentação ou do ventilador

Azul constante: identifica a unidade3. LED do marcador

Âmbar: desligado ou falha de hardware do sistema

Os LEDs da tela do HP Systems Insight representam a
estrutura da placa do sistema e podem ser úteis para a
solução de problemas. Consulte o “Maintenance and
Service Guide” para obter mais detalhes.

4. Exibição de insight dos sistemas

Cada unidade possui LEDs.5. Unidades hot plug

Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 4210/4220
O Sistema de backup HP StoreOnce série 4200 está disponível em dois modelos:
• Sistema de backup StoreOnce 4220, que tem 12 discos de 1 TB

• Sistema de backup StoreOnce 4210, que tem 12 discos de 1 GB. No entanto, a capacidade
de disco disponível configurada é aproximadamente 50% da capacidade de disco disponível.
O sistema não pode ser atualizado para usar toda a capacidade dos discos ajustados porque
o produto não foi ajustado à memória ou ao processador necessários para que este possa
usar a capacidade adicional.

Os dois modelos suportam conexão de uma prateleira de expansão única (kit de atualização de
capacidade), que duplica a capacidade de armazenamento físico.
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Figura 11 Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 4220/4210

Verde constante: fonte de alimentação conectada,
dispositivo pronto para ser usado

1. Botão e LED Liga/Desliga

Âmbar contínuo: dispositivo desligado ou em modo de
hibernação com energia conectada

Desligado: fonte de alimentação não conectada

2. Unidades hot plug

Azul constante: identifica a unidade. O LED pode ser
rotativo ou não no Console de gerenciamento StoreOnce.

3. LED do marcador

Âmbar: desligado ou falha de hardware do sistema

Verde constante: o desempenho do hardware é adequado4. LED de integridade do sistema

Amarelo piscando: condição degradada

Vermelho intermitente: condição crítica, como falha da
fonte de alimentação ou do ventilador

Verde intermitente: conexão de rede5. e 6. LEDs da porta LAN

Desligado: sem conexão de rede ou rede não configurada

7. LED Marcador de Disco

8. LED Disco Online

Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 2620
O Sistema de backup HP StoreOnce 2620 tem 4 discos de 1 TB.
Não suporta a conexão de uma prateleira de expansão (kit de atualização de capacidade).
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Figura 12 Visualização dianteira do Sistema de backup HP StoreOnce 2620

Verde constante: fonte de alimentação conectada,
dispositivo pronto para ser usado

1. Botão e LED Liga/Desliga

Âmbar contínuo: dispositivo desligado ou em modo de
hibernação com energia conectada

Desligado: fonte de alimentação não conectada

2. Unidades hot plug

Azul constante: identifica a unidade. O LED pode ser
rotativo ou não no Console de gerenciamento StoreOnce.

3. LED rotativo do utilitário

Verde constante: o desempenho do hardware é adequado4. LED de integridade do sistema

Amarelo piscando: condição degradada

Vermelho intermitente: condição crítica, como falha da
fonte de alimentação ou do ventilador

Verde intermitente: conexão de rede5. e 6. LEDs da porta LAN

Desligado: sem conexão de rede ou rede não configurada

LEDs da porta LAN de 1 GbE
As portas LAN de 1 GbE têm dois LEDs, conforme ilustrado na parte traseira de um Sistema de
backup HP StoreOnce 4220 a seguir.

Figura 13 LEDs da porta LAN de 1 GbE (o exemplo mostra o Sistema de backup HP StoreOnce
4220)

Verde constante: a conexão LAN está utilizando um link
de 10 Mbps/100 Mbps.

1. Indicador LED de velocidade de rede da LAN

Âmbar contínuo: a conexão LAN está utilizando um link
GbE.
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Desligado: sem conexão.

Verde intermitente: atividade de dados de rede em
andamento.

2. Indicador LED do status de atividade da LAN

Desligado: sem atividade de dados de rede ou sem
conexão.

LEDs de unidade hot-plug
O status dos discos rígidos hot-plug instalados no servidor é indicado pelo LED de atividade do
drive localizado no painel dianteiro do servidor.

Figura 14 LEDs de unidade

Verde constante: on-line, sem atividade1. LED Disco Online

Verde intermitente: disco em atividade

Âmbar contínuo: o disco falhou

Amarelo piscando: previsão de falha no disco

Desligado: o disco não faz parte do RAID

Azul constante: identifica um disco específico dentro da
unidade. O LED pode ser rotativo ou não no Console de
gerenciamento StoreOnce.

2. LED marcador de disco

LEDs da placa Fibre Channel
Na versão Fibre Channel do HP StoreOnce Backup System, existem três LEDs adjacentes a cada
porta Fibre Channel.

Tabela 1 LEDs da placa FC

AtividadeLED âmbarLED verdeLED amarelo

Desligado (OK)ApagadoApagadoApagado

Acionamento antes ou depois da inicialização
do software. Aguardando inicialização do
software HBA.

LigadoLigadoLigado

Acionamento depois da inicialização do
software. Link não inicializado.

IntermitenteIntermitenteIntermitente

Falha do software (OK)Piscando
alternadamente

Piscando
alternadamente

Piscando
alternadamente

Conectado a: 2 (somente série HP D2D4300)
ou 1 (todos os outros sistemas FC) Gb/s

LigadoApagadoApagado

Atividade a 2 (somente série HP D2D4300)
ou 1 (todos os outros sistemas FC) Gb/s (OK)

IntermitenteApagadoApagado

Conectado a 4 (somente série HP D2D4300)
ou 2 (todos os outros sistemas FC) Gb/s

DesligadoLigadoDesligado

Atividade a 4 (somente série HP D2D4300)
ou 2 (todos os outros sistemas FC) Gb/s (OK)

DesligadoIntermitenteDesligado
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Tabela 1 LEDs da placa FC (continuou)

Conectado a 8 (somente série HP D2D4300)
ou 4 (todos os outros sistemas FC) Gb/s

DesligadoDesligadoLigado

Atividade a 8 (somente série HP D2D4300)
ou 4 (todos os outros sistemas FC) Gb/s

ApagadoApagadoIntermitente

LEDs do kit de atualização de capacidade
Há três LEDs na parte dianteira do kit de atualização de capacidade.

Figura 15 LEDs de atualização de capacidade

Verde: atividade do sistema1. LED de integridade

Desligado: nenhuma atividade no sistema

Âmbar: condição de falha2. LED de falha

Desligado: nenhuma condição de falha

Azul: identificado3. Botão/LED UID

Azul intermitente: gerenciamento remoto ativo

Desligado: sem gerenciamento remoto
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8 Solução de problemas
Use as informações deste capítulo para resolver problemas. Mais informações detalhadas sobre
soluções de problemas podem ser encontradas em http://www.hp.com.br/suporte.
Este capítulo fornece informações de solução de problemas sobre:

• Conexão à rede [49]

• Conexão com o Sistema de backup HP StoreOnce a partir do aplicativo de backup [49]

• Desempenho [50]

• Uso das portas de 10 Gb [50]

• Desligar e ligar [51]

• Não é possível se conectar ao compartilhamento NAS [51]

• Não é possível acessar uma prateleira de armazenamento [51]

Conexão à rede
Se você não puder acessar o dispositivo na rede, verifique os seguintes itens:
1. Independentemente do modo de configuração da rede e tipo de interface, certifique-se de

que há um cabo Ethernet CAT-5E (ou superior) conectado à porta da rede.
2. Verifique se os LEDs estão piscando na porta LAN. (Consulte também Entender os LEDs [43].)

• Se não houver LEDs piscando, você não tem uma conexão de rede – verifique o cabo
Ethernet ou consulte o administrador da rede.

• Se os LEDs estiverem piscando, verifique se você tem o endereço IP correto do Sistema
de backup HP StoreOnce. Você está usando endereçamento IP estático ou DHCP para
o Sistema de backup HP StoreOnce? Se estiver certo de suas configurações, use o
comando da CLI do StoreOnce:
# net show status all

3. A rede está sendo executada no modo IPv4?
• O modo IPv6 não é compatível.

• Certifique-se de que o endereço IP correto está selecionado para a rede que você está
usando.

• Neste momento, o Sistema de backup HP StoreOnce não é compatível com DHCPv6.
4. Se você ainda não conseguiu acessar o Sistema de backup HP StoreOnce, entre em contato

com o Suporte HP.

Conexão com o Sistema de backup HP StoreOnce a partir do aplicativo
de backup

Verifique se você tem a versão ou patches de software mais recentes para o aplicativo de backup.
Consulte http://www.hp.com/go/ebs quanto aos aplicativos compatíveis.
Pare e reinicie os serviços de aplicativo de backup depois que o dispositivo de backup tiver sido
detectado. Se você ainda não conseguir acessar o dispositivo, verifique se o Gerenciador de
dispositivos pode ser acessado do host.

• Para dispositivos iSCSI: Certifique-se de que o Iniciador iSCSI esteja conectado aos dispositivos
e faça login destes, se já não estiverem, configure-os na guia Destinos do Iniciador iSCSI.

• Para dispositivos FC: Os modelos com uma placa FC de 8 Gb possuem um limite teórico de
255 dispositivos por porta FC em um host ou comutador; os modelos com placa FC de 4 Gb
possuem um limite teórico de 127 dispositivos por porta FC em um host ou comutador.
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NOTA Existem limitações práticas no número de dispositivos que cada host, comutador FC ou
HBA pode acessar. É possível configurar mais dispositivos de unidade e biblioteca do que um
host pode acessar. O limite para hosts Windows ou Linux que usam a interface iSCSI é de 64.
Embora a conexão Fibre Channel suporte um número teórico maior de dispositivos por porta FC
em um host ou comutador, recomenda-se que não mais do que 64 dispositivos sejam configurados
para uso por um único host.

Desempenho
O Sistema de backup HP StoreOnce foi desenvolvido para operações de backup e restauração
de alto desempenho de acordo com a especificação documentada. No entanto, requer uma
configuração cuidadosa. Consulte o documento Práticas recomendadas do StoreOnce para
implementações VTL, NAS e replicação na página Manuais HP para obter orientação detalhada.
Há vários motivos pelos quais talvez o desempenho esperado do Sistema de backup HP StoreOnce
não seja atingido.

• A velocidade da sua rede ou o acesso a discos não são rápidos o suficiente para permitir a
transmissão de dados.

• O aplicativo de backup não está otimizado.

• O Sistema de backup HP StoreOnce não está otimizado para a rede e o aplicativo.

Rede
Para dispositivos iSCSI, o Sistema de backup HP StoreOnce foi desenvolvido para ser executado
em uma rede de 1 Gb ou 10 Gb (HP StoreOnce série 44xx). O desempenho será reduzido se
for usada uma rede 100BaseT. Os LEDs do painel dianteiro (somente portas de 1 Gb) e das portas
de rede e também os avisos na interface Web Management indicarão as velocidades de rede
nas quais o dispositivo está sendo executado.

Uso das portas de 10 Gb (somente HP StoreOnce série B44xx)
Se a transferência de dados parecer lenta:
• Verifique se as portas de 10 Gb estão configuradas.

• Além disso, certifique-se de que os servidores de mídia e PCs estejam configurados
corretamente para selecionar a rede de 10 GbE para transferência de dados.

• Os LEDs na placa de 10 GbE (na parte posterior do Sistema de backup HP StoreOnce)
também ajudam a identificar a atividade da rede. Como alternativa, use o iLO2 para monitorar
as portas de rede.

Desligar e ligar
Não há comandos dentro da GUI para controlar as ações de desligar/ligar ou reiniciar o utilitário.
Todos os comandos devem ser executados a partir da CLI do StoreOnce.

Ligando os servidores
Ligue o servidor usando o botão de ligar no servidor para acionar uma inicialização fria e ligar
automaticamente.

Desligar
desligamento do sistema: Dessa maneira, o utilitário é desligado com cuidado, desligando
também todos os serviços antes de desligar o servidor. Isso significa que quando você liga
novamente, os armazenamentos de desduplicação iniciarão a partir de um estado adequado. O
servidor estará no estado desligado, e precisará ser ligado através do botão liga/desliga ou a
CLI do StoreOnce.
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Reinicializando o sistema
system reboot: Dessa maneira, o utilitário é reinicializado com cuidado, desligando também
todos os serviços antes de desligar o servidor. Isso significa que ao reinicializar, os armazenamentos
de desduplicação iniciarão a partir de um estado adequado.

Problemas com o botão Liga/Desliga

NOTA Não é possível ligar ou desligar o Sistema de backup HP StoreOnce da GUI.

A sequência normal de inicialização leva cerca de 10 minutos. Durante o acionamento, o Sistema
de backup HP StoreOnce movimenta as ventoinhas em alta velocidade durante aproximadamente
10 segundos, antes de voltar à velocidade normal. Ao desligar o Sistema de backup HP StoreOnce,
assegure-se de que não estão sendo executados trabalhos de backup ou restauração enquanto
o HP StoreOnce Backup System estiver fora de ação.

O Sistema de backup HP StoreOnce desliga automaticamente
Se o Sistema de backup HP StoreOnce encontrar um problema com o hardware interno, que
solicite o desligamento do dispositivo para evitar problemas futuros no hardware, o LED de
integridade do sistema no painel frontal, provavelmente, estará piscando uma luz VERMELHA.
Reinicialize e veja erros de inicialização.

O Sistema de backup HP StoreOnce não é inicializado corretamente
Verifique o LED de energia no painel dianteiro.
Se o LED de energia estiver desligado:
• Verifique se a alimentação está conectada ao Sistema de backup HP StoreOnce e se está

ligada.
• O PSU pode estar com defeito.
Se o LED de energia estiver ÂMBAR:
• Ligue o Sistema de backup HP StoreOnce usando o botão liga/desliga.

• Se ele desligar novamente, consulte “O Sistema de backup HP StoreOnce desliga
automaticamente” (página 51).

Se o LED de energia estiver VERDE, mas não conseguir fazer login. Reinicialize e verifique os
erros de hardware conforme o dispositivo do Sistema de backup HP StoreOnce é inicializado.

O LED de integridade do sistema do Sistema de backup HP StoreOnce está piscando uma
luz VERMELHA (HP série 4200 e 4400)
Um das duas fontes de alimentação estão com defeito ou não estão conectadas à energia no
momento, causando uma condição de aviso. Verifique o LED no PSU para se certificar de que
não haja defeitos (deve estar verde). Certifique-se de que ambas as fontes de energia estejam
conectadas e reinicie para restaurar esse LED. O Sistema de backup HP StoreOnce funcionará
satisfatoriamente com uma fonte de alimentação, mas sem nenhuma redundância. Recomenda-se
ligar a segunda fonte de alimentação ou substituir a fonte logo que for possível.

Não é possível acessar uma prateleira de armazenamento (Sistema de
backup HP StoreOnce 42xx e 44xx)

Se você desconectar uma prateleira de armazenamento, deverá reconectá-la à mesma porta a
que ela estava conectada originalmente. Não encadeie em série as prateleiras de armazenamento.

Não é possível se conectar a um compartilhamento NAS
A sequência a seguir causará problemas ao se conectar a um compartilhamento NAS.
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1. Crie um compartilhamento NFS e monte-o em uma caixa Linux.
2. Exclua um compartilhamento do HP StoreOnce Backup System sem desmontá-lo da caixa

Linux.
3. Crie novamente o compartilhamento com o mesmo nome.
Nesse caso, o cliente Linux atribuirá um novo conjunto de inodes ao novo compartilhamento, mas
ao tentar acessar o ponto de montagem antigo, ele usará o conjunto anterior de inodes e, portanto,
não poderá se conectar.
Reinicie o sistema Linux host e a conexão voltará a funcionar.
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Sobre este guia
Este guia fornece informações sobre:

• Instalação do HP StoreOnce Backup System

• Uso do Sistema de backup HP StoreOnce

• Solução de problemas do Sistema de backup HP StoreOnce

Público-alvo
Este guia se destina a usuários que instalam, operam e mantêm o Sistema de backup HP StoreOnce.

Documentação relacionada
Além deste guia, o documento a seguir fornece informação relacionada:

• O pôster "Inicie aqui", para uma visão geral das informações de instalação deste guia
(disponível em inglês, francês, alemão e japonês)

• Guia de conceitos básicos do Sistema de backup HP StoreOnce

• Guia do usuário do Sistema de backup HP StoreOnce
Você pode encontrar esses documentos na página Manuals do site HP Business Support Center:

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

Na seção Storage, clique em Storage Solutions e depois escolha seu produto.

Convenções e símbolos do documento
Tabela 2 Convenções do documento

ElementoConvenção

Links de referência cruzada e endereços eletrônicosTexto azul: Tabela 2 (página 53)

endereços de sitesTexto azul, sublinhado: http://www.hp.com

Texto em negrito • Teclas que devem ser pressionadas

• Texto escrito em um elemento GUI, tal como uma caixa

• Os elementos GUI que são clicados ou escolhidos, tais
como itens de menu e lista, botões, abas e caixas de
marcação

Ênfase do textoTexto em itálico

Texto de espaçamento uniforme • Nomes de arquivo e diretório

• saída do sistema

• Código

• Comandos, seus argumentos e valores do argumento

Texto de espaçamento uniforme em
itálico

• Variáveis do código

• Variáveis do comando

Texto de espaçamento uniforme enfatizadoTexto de espaçamento uniforme em
negrito

ATENÇÃO Indica que o não cumprimento das instruções poderá resultar em lesões corporais ou
morte.
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CUIDADO Indica que o não cumprimento das instruções poderá provocar danos no equipamento
ou nos dados.

IMPORTANTE Proporciona uma informação clara ou instruções específicas.

NOTA Proporciona informação adicional.

Assistência técnica HP
Para obter informações de assistência técnica em todo o mundo, consulte o site de suporte da HP:

http://www.hp.com.br/suporte

Antes de contatar a HP, recolha a informação seguinte:

• Nomes e números de modelo do produto

• Número de registro da assistência técnica (se aplicável)

• Números de série do produto

• Mensagens de erro

• Tipo de sistema operacional e nível de revisão

• Questões detalhadas

Reparação feita pelo próprio cliente
Programas de reparação pelos próprios clientes HP (CSR) permitem que você repare o seu produto
StorageWorks. Se uma peça CSR precisar de substituição, a HP envia a peça diretamente a você
para que seja instalada de acordo com sua conveniência. Algumas peças não se qualificam para
CSR. Seu provedor de serviços autorizado da HP determinará se uma reparação pode ser efetuada
por CSR.
Para mais informações sobre CSR, entre em contato com seu provedor de serviço local. Para a
América do Norte, consulte o site da CSR:

http://www.hp.com/go/selfrepair

Registro do Sistema de backup HP StoreOnce
Após instalar e testar seu Sistema de backup HP StoreOnce, reserve alguns minutos para registrar
o produto. Você pode se registrar via Web (http://www.register.hp.com).
Para assegurar que o registro seja completo, existem várias perguntas obrigatórias no formulário
eletrônico. Outras perguntas são opcionais. Entretanto, quanto mais você responder, mais a HP
poderá satisfazer suas necessidades.

Serviço de assinatura
A HP recomenda registrar o seu produto no site de seleção de assinaturas para empresas:

http://www.hp.com/go/e-updates

Depois do registro, você receberá uma notificação via e-mail com melhorias do produto, novas
versões do driver, atualizações do software e outros recursos do produto.

Sites da HP
Para obter mais informações, consulte os seguintes sites da HP:

• http://www.hp.com

• http://www.hp.com/go/ebs
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• http://www.hp.com/go/connect

• http://www.hp.com/go/storage

• http://www.hp.com/service_locator

• http://www.hp.com/support/manuals

• http://www.hp.com/support/downloads

Feedback da documentação
Seu feedback é bem recebido pela HP.
Para fazer comentários e sugestões sobre a documentação do produto, por favor envie uma
mensagem para storagedocs.feedback@hp.com. Todas as submissões se transformam em
propriedade da HP.
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