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Tiivistelmä:  Tässä  tutkielmassa  käsitellään  multiprotokollareititystä  SAN-verkoissa  ja 

olemassa  olevien  verkkojen  liittämistä  toisiinsa.  Tarkastelun  pohjaksi  perehdytään 

tallennusverkkojen  historiaan  ja  kehitykseen.  Tallennusverkon  yleistä  arkkitehtuuria 

esitellään  erityisesti  yleisien  käytäntöjen  avulla.  Arkkitehtuurin  jälkeen  siirrytään 

käsittelemään  muita  käytössä  olevia  menetelmiä  ja  reititysmahdollisuuksia.  Lopuksi 

tutkitaan yhden reititysprotokollan toimintaa jo olemassa olevassa tallennusverkossa.

Abstract: This report discusses about multiprotocol routing in Storage Area Networks and 

how existing SANs can be attached. The theory of SAN is presented as development of 

SAN protocols and practices. Architecture is presented using the best practices used by the 

storage industry. Routing capabilities will be presented based on the common architecture. 

Routing in practice will be examined by testing the use of routing protocol in existing SAN 

environment.
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Esipuhe
Informaatiovallankumouksen mukanaan tuoma tietomäärän kasvu on ilmiö, joka on tullut 

pysyäkseen. Yritykset kamppailevat jatkuvasti tiedon tallentamiseen liittyvien haasteiden 

kanssa.  Suuri  osa  ongelmista  liittyy  tiedon  tallentamiseen  ja  tallennetun  tiedon 

saatavuuteen. Tallennettu tieto täytyy yleensä olla saatavilla välittömästi ilman viiveitä ja 

katkoksia. Pyrin esittelemään tässä tutkielmassa yhtä tiedontallennuksen osa-aluetta, tiedon 

tallennuksessa käytettyjä  verkkoja. Aihe on minulle mielenkiintoinen niin ammatillisesti 

kuin henkilökohtaisestikin. 

Tahdon kiittää perhettäni kärsivällisyydestä ja kannustuksesta tämän pitkäksi venähtäneen 

projektin  loppuun  viemisessä.  Kiitos  kuuluu  myös  professori  Timo  Hämäläiselle 

asiantuntevasta ohjauksesta. 
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Käsitteet
Aikapalvelu (engl.  Time service)  vastaa  siitä,  että  kaikki  komponentit  käyttävät  samaa 

kellonaikaa.

Ajuri (engl.  Driver)  on  liityntäkortin  tai  jonkin  muun  laitteen  ohjaamiseen  tarkoitettu 

ohjelmistorajapinta.

Peitenimipalvelu (engl.  Alias  service)  mahdollistaa  kiinteiden  nimien  lisäksi  käyttäjän 

määrittelemien peitenimien käytön.

Alullepanija (engl. Initiator) on laite, joka aloittaa kommunikaation. Yleensä alullepanija 

on  palvelin,  joka  aloittaa  kommunikoinnin  kohteen  eli  tallennuslaitteen  kanssa. 

Alullepanijaa voidaan kutsua myös initiaattoriksi.

ANSI (engl.  American National  Standards  Institute)  on  standardointiorganisaatio,  joka 

vastaa muun muassa Fibre Channel -standardin ja protokollan kehittämisestä.

Asiakas/palvelin-malli (engl.  Client/Server model) on jaettu sovellusmalli, jossa tehtäviä 

jaetaan palvelua tarjoavan palvelimen ja palvelua käyttävän asiakkaan välillä.

Asynkroninen  datasiirto  (engl.  Asyncronous  data  transfer)  tarkoittaa  sitä,  että  data 

kirjoitetaan  ensin  paikalliseen  levyjärjestelmään.  Paikallinen  levyjärjestelmä  ilmiottaa 

palvelimelle,  että  data  kirjoitettu  onnistuneesti  ja  vasta  tämän  jälkeen  levyjärjestelmät 

siirtävät dataa keskenään.

ATM (engl.  Asynchronous  Transfer  Mode)  on  pakettikytkentäinen  protokolla,  joka 

lähettää kiinteitä 53-tavun paketteja.

BB-krediitit (engl.  Buffer-to-Buffer  credits)  on  Fibre  Channel  -verkoissa  käytetty 

vuonvalvonta menetelmä, jossa määritellään kuinka monta kehystä portti voi puskuroida.

Bitti (engl.  Bit)  on  tietovuon  pienin  käsiteltävä  osa.  Yhdellä  bitillä  voi  olla  kaksi 

poissulkevaa tilaa 0 ja 1.

Bittivirta (engl. Bit stream) tarkoittaa sarjaa peräkkäin lähetettyjä bittejä.
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CDB (engl. Command Descriptor Block) sisältää tiedon siitä mitä operaatioita alullepanija 

pyytää suoritettaviksi. Samalla se määrittelee tarvittavat SCSI-komennot ja parametrit.

CRC-virheenkorjaus (engl.  Cyclic  redundancy  Check,  CRC)  on  tiivistealgoritmi,  jota 

käytetään virheiden havainnointiin ja korjaukseen.

CWDM (engl.  Coarse  Wavelength  Division  Multiplexing)  on  tiedonsiirtokapasiteetin 

jakamistekniikka, jonka kanavaväli on 20nm.

Datan  tietoturva (engl.  Data  security)  käsittää  menetelmät,  joilla  dataa  suojellaan 

mahdolliselta  korruptiolta.  Datan  saatavuus  ja  yksilöllinen  tietoturva  täytyy  myös  olla 

hoidettuna.

Datavirta (engl.  Data  flow)  on  sarja  signaaleja,  jota  lähetetään  ja  vastaanotetaan 

tietoliikenneverkossa. 

DWDM (engl.  Dense  Wavelength  Division  Multiplexing)  on  tiedonsiirtokapasiteetin 

jakamistekniikka, jonka suurin sallittu kanavaväli on 8nm.

EE-krediitit (engl.  End-to-End  credits)  on  Fibre  Channel  -verkoissa  käytetty 

vuonvalvonta menetelmä, jossa määritellään kuinka monta kehystä kommunikoivat noodit 

voivat puskuroida.

EOF (engl. End-of-Frame) on kehyksen viimeinen osa ja ilmoittaa kehyksen loppumisesta.

Epäjärjestyksessä tapahtuva liikennöinti (engl.  Out-of-Order delivery) tarkoittaa,  että 

lähetetyt paketit eivät välttämättä saavu vastaanottajalle oikeassa järjestyksessä.

Estoton (engl. Non blocking) tarkoittaa että dataa voidaan prosessoida ennen kuin tieto on 

siirretty  kokonaisuudessaan.  Tällöin  kohteelta  ei  tarvitse  odottaa  kommunikointilupaa 

ennen seuraavan paketin lähettämistä.

Etäpeilaus (engl.  Remote  mirroring)  tarkoittaa  alkuperäisen  datan  kopiointia  ja 

synkronointia eri paikassa sijaitsevan tallennuslaitteen kanssa.

Fabric kuvataan tarkemmin FC-SW:n alla.
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FC-AL (engl.  Fibre  Channel  Arbitrated  Loop)  on  Fibre  Channel  -standardi,  joka 

määrittelee rengas-topologian.

FC-SW (engl.  Fibre Channel Switched Fabric) on kytkentäinen Fibre Channel -verkko, 

joka  koostuu  vähintään  kahdesta  Fibre  Channel  -kytkimestä.  Voidaan  kutsua  myös 

kytketyksi kudokseksi. Muita termejä ovat fabric ja kudos.

FCIA (engl.  Fibre  Channel  Industry Alliance)  on voittoa  tavoittelematon  organisaatio, 

joka koostuu useista yrityksistä,  jotka tuottavat  tai  käyttävät  Fibre Channel –palveluita. 

Organisaation tavoitteena on tuottaa ja kehittää Fibre Channel -sovellutuksia.

FCIP (engl.  Fibre Channel over Internet Protocol) on tunneloiva verkkoprotokolla, joka 

luo TCP/IP-tunnelin Fibre Channel -verkkojen väliin. 

FCoCEE (engl.  Fibre Channel over Convergence Enhanced Ethernet) on kehittyneempi 

versio  FCoE-ratkaisusta.  FCoEE-ratkaisussa  Fibre  Channel  ja  TCP/IP  jakavat  kaikki 

liityntäpisteet.

FCoE  (engl.  Fibre  Channel  over  Ethernet)  on  protokolla,  jossa  Fibre  Channel  -kehys 

kapseloidaan Ethernet-kehyksen sisään. Näin Fibre Channel -protokollan kaksi alinta tasoa 

korvataan Ethernet-verkolla.

FCP (engl. Fibre Channel Protocol) on tallennusverkoissa yleisimmin käytetty protokolla, 

joka määrittelee miten tietoa siirretään Fibre Channel -verkoissa.

FDDI (engl.  Fiber  Distributed  Data  Interface)  on  optinen  tiedonsiirtomenetelmä,  joka 

käyttää rengas-topologiaa tiedon lähettämiseen lähiverkossa. 

Fibre Channel -kytkin (engl.  Fibre Channel switch) tarkoittaa verkkokytkintä, joka on 

täysin yhteensopiva Fibre Channel -protokollan kanssa.

FLOGI (engl.  Fabric Login) on kirjautumisprosessi, jossa neuvotellaan laitteen ja Fibre 

Channel -kytkimen välisistä kommunikointimenetelmistä.
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FOS (engl. Fabric Operating System) on Brocaden luoma käyttöjärjestelmä, jota käytetään 

tallennusverkon kytkimissä.

Fyysinen tallennusresurssi (engl. Physical storage resource) on konkreettinen laite, jolla 

voidaan suorittaa tallennusoperaatioita.

Fyysinen  tietoturva (engl.  Physical  access)  tarkoittaa  fyysisten  laitteiden  suojausta 

mahdollisilta hyökkäyksiltä.

Gbps (engl.  Gigabits  per  second)  on  tiedonsiirtonopeus,  jossa  lähetetään  1000000000 

bittiä sekunnissa. 

Hallinnoinnin suojaus (engl.  Management access) käsittää menetelmät, joilla suojataan 

laitteiden hallintaan liittyvät laitteet ja ohjelmistot.

Hallinnointi (engl.  Controlling)  tarkoittaa  kykyä  pystyä  muokkaamaan  hallittujen 

komponenttien tilaa.

Hallinnoitu  pimeä kuitu (engl.  Managed dark fiber)  on valokuitukaapeliyhteys,  jossa 

kolmas osapuoli hallinnoi yhteyden aktiivilaitteita.

HBA (engl.  Host  Bus  Adapter)  yhdistää  palvelimen  tallennusverkkoon  tai 

tallennuslaitteeseen. HBA:lla tarkoitetaan yleensä Fibre Channel -liityntäkorttia.

Hyötykuorma (engl.  Payload)  on se osa protokollan  kehystä,  joka sisältää  siirrettävää 

dataa.

I/O-väylä (engl.  I/O Bus)  on tietotekniikassa  käytetty  alijärjestelmä,  joka  siirtää  tietoa 

tietokoneen eri komponenttien välillä.

IEEE (engl. Institute of Electrical and Electronics Engineers) on kansainvälinen tekniikan 

alan järjestö. Tallennusverkkojen osalta IEEE hallinnoi muun muassa WWN-osoitteiden 

käyttöä.
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IETF (engl. Internet Engineering Task Force) on standardointiorganisaatio, joka keskittyy 

Internet standardeihin. Tallennusverkkoihin liittyvissä tehtävissä IETF keskittyy erityisesti 

verkkojenhallintaan.

iFCP (engl.  Internet  Fibre Channel Protocol) on Gateway-to-Gateway protokolla,  joka 

mahdollistaa Fibre Channel  -kehyksen kytkemisen ja reitittämisen käyttäen IP-pohjaista 

verkkoteknologiaa

IFL  (engl.  Inter Fabric Link) on fyysinen linkki, joka yhdistää kaksi kytkentäistä Fibre 

Channel -verkkoa toisiinsa.

IOPS (engl.  Input/Output  Operations  Per  Second)  tarkoittaa  sitä,  kuinka  monta  I/O-

operaatiota  suoritetaan  yhden  sekunnin  aikana.  Tätä  lukuarvoa  käytetään  yleisesti 

tallennuslaitteiden nopeuksien vertailussa.

IP (engl.  Internet  Protocol)  on  yleisin  käytössä  oleva  verkkokerroksen  protokolla. 

Käytössä lähes kaikissa tietoliikenneverkoissa.

IPFC (engl.  Internet  Protocol  over  Fibre  Channel)  on  verkkoprotokolla,  jonka avulla 

voidaan lähettää IP-liikennettä Fibre Channel -verkossa.

iSCSI-noodi (engl. iSCSI node) hallinnoi iSCSI-alullepanijan ja iSCSI-kohteen toimintaa.

iSCSI (engl.  Internet  Small  Computer System Interface)  on tallennusverkoissa  käytetty 

protokolla, jonka avulla SCSI-liikennettä voidaan lähettää IP-verkossa.

ISL (engl.  Inter  Switch  Link)  on  fyysinen  linkki,  joka  yhdistää  kaksi  Fibre  Channel 

-kytkintä toisiinsa.

IT  (engl.  Information Technology)  käsittää käytännössä kaikki  tietotekniikkaan liittyvät 

asiat, kuten prosessit, laitteet ja menettelytavat.

ITU-T (engl.  International  Telecommunication  Union,  Telecommunication  

Standardization  Sector)  on  kansainvälisen  televiestintäliiton  televiestintäsektori,  jonka 

päätehtävänä on vastata televiestintään liittyvästä standardoinnista ja hallinnasta.
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Kapselointi (engl.  Encapsulate) tarkoittaa menetelmää, jossa protokollan ylemmän tason 

tiedot liitetään osaksi alemman tason rakennetta.

Katastrofisuojaus (engl. Disaster recovery) sisältää prosessit ja menetelmät, joilla taataan 

infrastruktuurin jatkuvuus onnettomuuden sattuessa.

Kehyksen otsikko (engl. Frame header) sisältää kaikki oleelliset tiedot kehyksestä ja sen 

toiminnasta.

Keskitin (engl.  Hub) on verkon komponentti, joka vastaanottaa signaalin ja lähettää sen 

edelleen kaikille näkemilleen laitteille.

Kohde (engl.  Target)  on  laite,  joka  vastaa  alullepanijan  lähettämään 

kommunikointipyyntöön. Kohde on yleensä jonkin tallennuslaite.

Komentokehys (engl.  Command  frame)  on  sisältää  tiedot  siitä,  mitä  SCSI-komennon 

täytyy suorittaa. Se sisältää CDB:n, LUN-tiedot, siirron pituuden ja kontrollitiedot.

Koodaus (engl.  Encode,  Decode)  on  prosessi  jossa  alkuperäinen  data  käännetään 

lähetettävään muotoon. Vastapäässä data puretaan käyttäen käänteistä prosessia.

Korkea  käytettävyys  (engl.  High  availability)  kuvastaa  palvelua  tai  laitetta,  joka  on 

vikasietoinen ja takaa korkean tai jopa jatkuvan käytettävyyden.

Korttipalvelin (engl.  Blade  server)  on  kooltaan  ja  energiatehokkuudeltaan  optimoitu 

palvelin, jota käytetään korttipalvelinkehikossa.

Korttipalvelinkehikko (engl.  Blade  enclosure)  on  kehikko  johon  korttipalvelimet 

liitetään. Kehikko tarjoaa korttipalvelimille muun muassa verkkoyhteydet, virransyötön ja 

yhteydet tallennusverkkoon.

Kova  vyöhyke (engl.  Hard  zone)  rajoittaa  kytketyn  kudoksen  sisäistä  liikennettä 

porttitasolla. Samassa vyöhykkeessä olevat laitteet voivat kommunikoida toistensa kanssa. 

Kudos kuvataan tarkemmin FC-SW:n alla.
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Salaus (engl.  Encryption)  on  tiedon  salaamista  ulkopuolisilta  kuuntelijoilta.  Tieto 

muunnetaan lähetettäessä sellaiseen muotoon, jonka ainoastaan vastaanottaja ymmärtää.

Kytkin (engl.  Switch) on verkkolaite,  jolla voidaan yhdistää pakettikytkentäisiä laitteita 

toisiinsa.  Kytkin  luo  dynaamiset  yhteydet  sisäänpäin  liikennöivien  ja  ulospäin 

liikennöivien porttien välille. Kytkin mahdollistaa useiden porttien yhtäaikaisen toiminnan 

täydellä  kapasiteetilla,  ilman  että  resursseja  hukataan  pakettien  ylimääräiseen 

lähettämiseen eri laitteiden välillä.

Kytkinporttien suojaus (engl. Port lockdown security) tarkoittaa fyysisten kytkinporttien 

suojaamista mahdollisilta uhilta. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kytkinportteihin ei voida 

liittää laitteita ilman hallinnoitsijan toimintaa.

Laiteyhteyksien suojaaminen (engl.  Device access security) sisältää kytkimen sisäisten 

yhteyksien suojaamisen, kuten vyöhykkeiden käytön ja osioinnin. 

Laitteen tunnistusmenettely (engl.  Mode  detection  process)  kuvaa  prosessia,  jolla 

tunnistetaan millainen laite kytkinporttiin on liitetty.

Laitteiden näkyvyys ainoastaan halutuille palvelimille (engl.  LUN masking) tarkoittaa 

sitä,  että  tallennuslaitteella  määritellään  mitä  LUNeja  halutaan  näyttää  millekin 

palvelimelle.

Liityntäkortti (engl.  Interface  card)  mahdollistaa  yhteyden  haluttuun  verkkoon  tai 

komponenttiin. Liityntäkortti liitetään yleensä kiinteästi palvelimen I/O-väylään.

LIP (engl.  Loop Initializalion Process) on kysely,  jonka Fibre Channel -kytkin lähettää 

laitteelle selvittääkseen pystyykö laite kommunikoimaan halutulla yhteysmenetelmällä.

Lohko (engl. Block) tarkoittaa osa-aluetta jostain suuremmasta kokonaisuudesta.

Lohkokoko (engl. Block size) on joukko tavuja tai bittejä, joilla on jokin määrätty koko. 

Looginen  tallennuslaite (engl.  Logical  storage  device)  kuvastaa  tallennusverkossa 

käytettävää laitetta tai komponenttia, joka ei välttämättä ole konkreettinen laite.
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Looginen liitäntäpiste (engl.  Logical  endpoint)  on  yleinen  nimitys  loogisille  laitteille, 

jotka voidaan kytkeä tallennusverkkoon.

LUN (engl.  Logical Unit Number) on looginen yksikkö, joka voi olla laite tai looginen 

yksikkö laitteen sisällä. Tallennusympäristöissä LUN tarkoittaa yleensä levyjärjestelmän 

loogista levyaluetta, joka näytetään levyjärjestelmältä palvelimelle.

Lähiverkko (engl. Local Area Network) on rajoitetulla maantieteellisellä alueella toimiva 

TCP/IP -pohjainen tietoliikenneverkko.

MAC-osoite (engl. Media Access Control address) on Ethernet-verkossa toimivan laitteen 

yksilöivä  osoite.  MAC-osoite  koostuu  kahdestatoista  heksadesimaaliluvusta,  jotka  on 

jaoteltu kahden luvun ryhmiin.

MIB (engl.  Management  Information  Base)  on  tietokanta,  jota  käytetään  hallittavien 

objektien määrittelemiseen. Yleensä MIB on käytössä SNMP:n kanssa. 

Mikrokoodi (engl. Firmware) on elektronisten laitteiden sisäisen hallinnan mahdollistava 

koodi tai ohjelma.

Monipolkuajuri (engl.  Multipathing  driver)  mahdollistaa  useiden  eri  datapolkujen 

sulauttamisen yhteen loogiseen liityntään.

MTU (engl. Maximum Transmission Unit) on suurin sallittu kehyksen koko, joka voidaan 

välittää eteenpäin. Koko ilmoitetaan aina tavuissa.

Multiprotokollareititys (engl.  Multiprotocol  routing)  on  tallennusverkkojen  välillä 

tapahtuva reititys.

NAS (engl. Network Attached Storage) on tietoliikenneverkkoon liitettävä laite tai palvelu, 

jossa tiedonvälitys tapahtuu yleensä tiedostojärjestelmätasolla.

Natiivi (engl.  Native)  tarkoittaa  puhdasta  ja  alkuperäistä.  Puhuttaessa  natiivista 

protokollasta, tarkoitetaan alkuperäistä protokollaa johon ei ole tehty muutoksia.
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Nimipalvelu (engl.  Name service) vastaa siitä, että verkossa olevien laitteiden nimet ja 

osoitteet ovat yksiselitteisiä ja kaikkien komponenttien saatavilla.

OSI-malli (engl.  Open  Systems  Interconnection  Reference  model)  kuvaa 

tiedonsiirtoprotokollien yhdistelmän seitsemän kerroksisella mallilla.

Osio (engl. Partition) tarkoittaa isomman kokonaisuuden jakamista pienempiin itsenäisiin 

yksiköihin, jotka yleensä sisältävät myös omat hallintamenetelmänsä.

Palvelin (engl.  Host computer) on tietokone joka suorittaa palvelinohjelmistoa,  tarjoten 

palvelua muille ohjelmille tai käyttäjille.

Palveluluokka (engl. Class of Service) on määritelmä, jolla tuotettava palvelu jaetaan eri 

osa-alueisiin tai luokkiin.

Palvelun  tuottaminen (engl.  Servicing)  tarkoittaa  laitteiden  hallintaa  ja  operointia. 

Palvelun tuottamiseen sisältyvät muun muassa ongelmien ehkäisy ja ratkaiseminen.

Pehmeä vyöhyke (engl. Soft zone) rajoittaa kytketyn kudoksen sisäistä liikennettä WWN-

tasolla.  Samassa  vyöhykkeessä  olevat  WWN-osoitteet  voivat  kommunikoida  toistensa 

kanssa.

Porttiryhmä (engl. Hunt Group) on menetelmä, jossa useat fyysiset portit voivat käyttää 

samaa peitenimeä. Tällä menetelmällä voidaan jakaa kuormaa tehokkaammin useampien 

porttien välillä.

Protokollapino (engl.  Protocol  stack)  koostuu  tiettyyn  tarkoitukseen  sopivista 

protokollista. 

Puskurointi (engl.  Buffering)  tarkoittaa  datan  tilapäistä  tallentamista  ennen  käsittelyä. 

Yleensä puhutaan puskurimuistista, johon kerätään prosessointia odottavaa dataa.

Pyhitetty (engl.  Dedicated)  on  tiettyä  tarkoitusta  varten  varattu  komponentti,  laite  tai 

ominaisuus.
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QoS (engl.  Quality  of  Service)  mahdollistaa  liikenteen  jakamisen  erilaisiin 

prioriteettiluokkiin. 

RAID (engl. Redundant Array of Independent Disks) on tekniikka, jolla voidaan yhdistää 

useita  kiintolevyjä  yhdeksi  loogiseksi  kokonaisuudeksi.  Käytetään  yleensä  parantamaan 

suorituskykyä ja luotettavuutta.

RAM (engl. Random Access Memory) on luku- ja kirjoitusmuisti, johon kohdistuvat luku- 

ja kirjoitusoperaatiot voivat tapahtua satunnaisessa järjestyksessä.

Reititin (engl.  Router) on tietoverkkoja yhdistävä laite, jonka tehtävänä on välittää tietoa 

eri verkkojen välillä.

Reunakytkin (engl.  Edge  switch)  on  kytkentätopologioissa  käytettävä  kytkin,  jonka 

roolina on tarjota liitettävyyttä tallennuslaitteille ja palvelimille.

ROI (engl.  Return  on  Investment)  tarkoittaa  sijoitetulle  pääomalle  saatua  tuottoa. 

Lasketaan kaavalla (investoinnin tuotto - investoinnin kustannus) / investoinnin kustannus.

Runkokytkin (engl.  Core switch)  tarkoittaa  kytkentätopologioissa käytettävää  kytkintä, 

joka muodostaa topologian rungon. Joissain tapauksissa kuvaa myös kytkintä, joka omaa 

suuren kapasiteetin ja laajennettavuuden.

Ryhmälähetys (engl.  Multicasting)  pystyy  lähettämään  saman  tiedon  useammalle 

vastaanottajalle samanaikaisesti.

SAM (engl.  SCSI  Architectural  Model)  kuvaa  SCSI-arkkitehtuurin,  kuvaamalla  eri 

standardien riippuvuussuhteet yhdessä mallissa.

SCSI (engl.  Small  Computer  System  Interface)  on  palvelimien  yleisesti  käyttämä 

tiedonsiirtoprotokolla.

SCSI-liityntäkortti (engl.  SCSI  Controller)  on  liityntäkortti,  joka  mahdollistaa  SCSI-

laitteiden liittämisen palvelimeen.
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SFOS (engl.  Secure  Fabric  Operating  System)  on  Brocaden  luoma  turvallisempi 

käyttöjärjestelmä, jota käytettiin tallennusverkon kytkimissä.

Shared  Storage  Model on  SNIA:n  malli,  jolla  havainnollistetaan  tallennusratkaisujen 

tiedonhallinta. Malli määrittelee myös yhteisen termistön ja arkkitehtuurikuvauksen.

Silta (engl. Bridge) on verkon komponentti, joka yhdistää tiedonsiirtoverkon osia toisiinsa 

puskuroiden ja suodattaen liikennettä.

Sisällön  kytkeminen  (engl.  Context  switching)  on  menetelmä,  jossa  prosessoitavasta 

työstä  voidaan  vaihtaa  toisen  työn  suorittamiseen  ja  jatkaa  alkuperäisen  työn  parissa 

myöhemmin.

SLA (engl.  Service Level Agreement) on asiakkaan ja palveluntarjoajan välinen sopimus, 

jossa määritellään palvelun vaatimustasot.

SNIA (engl.  Storage Networking Industry Association) on standardointiorganisaatio, joka 

ylläpitää ja kehittää tallennusverkkoihin liittyviä standardeja.

SNMP (engl.  Simple  Network  Management  Protocol)  on  verkonhallintaprotokolla,  jota 

käytetään laitteiden valvonnassa. 

SOF (engl.  Start-of-Frame)  on  kehyksen  ensimmäinen  osa  ja  ilmoittaa  kehyksen 

alkamisesta.

SONET/SDH (engl.  Synchronous Optical Network and Synchronous Digital Hierarchy) 

on lajitelma standardeja, joita käytetään synkronoituun tiedonsiirtoon valokuituverkoissa.

SSH (engl. Secure Shell) on pääteyhteyksiin tarkoitettu salattu yhteysprotokolla.

Suoraan  liitettävä  laite (engl.  DAS,  Direct  Attached  Storage)  on  tallennuslaite,  joka 

liitetään suoraan palvelimeen.

Synkroninen  datan  siirto (engl.  Syncronous  data  transfer)  tarkoittaa  sitä,  että  kun 

palvelin kirjoittaa dataa levyjärjestelmään, täytyy sama data olla kirjoitettuna molempiin 

levyjärjestelmiin ennen kuin kirjoituskäsky on onnistuneesti suoritettu.
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Tallennuslaite (engl.  Storage device) kuvastaa tallennusverkkoon liitettävää laitetta, joka 

voi olla esimerkiksi levyjärjestelmä, nauhakirjasto tai optinen jukeboksi.

Tallennuslaitteiden  hallinta (engl.  Storage  management  functions)  määrittelee  miten 

tallennuslaitteita hallitaan.

Tallennusverkko (engl. Storage Area Network, SAN) on verkko, joka yhdistää palvelimet 

ja tallennuslaitteet.

Tauko (engl. Timeout) tarkoittaa, sitä että kyselyyn ei saada vastausta määritellyssä ajassa.

Tavu (engl.  Byte)  on  mittayksikkö  tallennuskapasiteetille.  Yleensä  tavulla  tarkoitetaan 

kahdeksan bitin yksikköä, vaikka oikea termi kahdeksan bitin yksikölle olisi oktetti (engl. 

Octet).

Tavuvirta (engl.  Byte  stream)  tarkoittaa  sarjaa  peräkkäin  lähetettyjä  tavuja,  jotka 

lähetetään kahden liitäntäpisteen välillä.

TCO (engl. Total Cost of Ownership) sisältää kaikki kustannukset, jotka ratkaisusta ja sen 

toteutuksesta syntyy.

TCP/IP (engl.  Transmission  Control  Protocol/Internet  Protocol)  on  yhteydellinen 

tietoliikenneprotokolla,  joka varmistaa  tiedon saapumisen perille  ja  tarvittaessa  lähettää 

tietoja uudelleen.

TELNET (engl. Telecommunication Network) on pääteyhteyksiin tarkoitettu suojaamaton 

yhteysprotokolla.

Tiedon jakaminen (engl. Striping) on datan jakamista pienempiin osiin, jonka avulla data 

voidaan lähettää useisiin siirtokanaviin samanaikaisesti.

Tietovarasto (engl. Data Warehouse) kuvastaa suurta määrää hallittavaa tietoa.

Toimitus  oikeassa  järjestyksessä (engl.  In-order  delivery)  on  menetelmä  kehysten 

lähettämiseen, jossa kaikki kehykset täytyy toimittaa oikeassa järjestyksessä.
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Toistin (engl.  Repeater) on verkon komponentti, joka ottaa signaalin vastaan ja lähettää 

sen muuttamattomana eteenpäin.

Pimeä  kuitu (engl.  Dark  fiber)  tarkoittaa  kuitukaapeliyhteyttä,  jossa  ei  ole  aktiivisia 

verkkolaitteita.

Tunneloiva  protokolla (engl.  Tunneling  protocol)  tarkoittaa  sellaista  protokollaa,  joka 

kapseloi toisen protokollan kuorman sisäänsä ja lähettää eri verkkoelementissä eteenpäin.

UDP/IP (engl.  User  Datagram  Protocl/Internet  Protocol)  on  yhteydetön 

tietoliikenneprotokolla, joka mahdollistaa tiedonsiirron ilman perillemenon varmistamista.

Useamman yhteyden malli  (engl.  Multi-connection model) sisältää useampia yhteyksiä 

lähettäjän ja vastaanottajan välillä.

Uudelleenlähetys (engl.  Retry) tarkoittaa sitä, että kohde ei jostain syystä ole kuitannut 

alullepanijan lähettämää pakettia saapuneeksi ja tästä syystä alullepanijan täytyy lähettää 

paketti uudelleen.

Vahvistus (engl.  Acknowledgement,  ACK)  on menetelmä,  jossa  vastaanottaja  vahvistaa 

kehyksen saapumisen perille.

Valokuitukaapeli (engl.  Fibre  optic  cable)  on  kaapeli,  jonka  tarkoituksena  on  johtaa 

valoa. Yleensä kaapeli pohjautuu lasin tai muovin käyttöön.

Valvonta (engl. Monitoring) tarkoittaa mahdollisuutta tarkkailla haluttujen komponenttien 

tilaa.

Verkko (engl.  Interconnection  network)  liittää  yhteen  kaksi  erillään  olevaa 

verkkokokonaisuutta.

Verkko-entiteetti (engl.  Network  Entity)  kuvaa  laitetta,  johon  voidaan  ottaa  yhteyttä 

tietoliikenneverkon välityksellä.

Verkkoportaali (engl.  Network Portal) on iSCSI-komponentti, joka muodostaa yhteyden 

IP-verkkoon.
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Verkkoportaaliryhmä (engl.  Portal  Group)  koostuu  yhdestä  tai  useammasta 

verkkoportaalista.

Virtuaalinen  piiri (engl.  Virtual  circuit)  on  virtuaalinen  yhteydellinen  yhteys  kahden 

kommunikoivan laitteen välillä. 

Virtuaalinen  pimeä  kuitu (engl.  Virtual  dark  fiber)  on  osa  valokuitukaapelin 

kokonaiskaistaa, jota voidaan käyttää laiteyhteyksissä. 

VLAN (engl. Virtual Local Area Network) on tekniikka, jolla fyysinen tietoliikenneverkko 

voidaan jakaa loogisiin osiin. 

Vuonvalvonta (engl.  Flow  Control)  on  prosessi,  jolla  hallitaan  datan  lähetystä  ja 

tahdistusta lähettäjän ja vastaanottajan välillä.  Vuonvalvonnan tehtävänä on esimerkiksi 

estää nopeampaa lähettäjää tukahduttamasta hidasta vastaanottajaa.

Vyöhyke (engl.  Zone)  on  Fibre  Channel  -kytkimen  ominaisuus,  jolla  voidaan rajoittaa 

laitteiden  näkyvyyttä.  Vyöhykkeiden  perusajatuksena  on  muodostaa  pienempiä 

toiminnallisia  kokonaisuuksia  eri  laitteiden  välille,  samalla  rajoittaen  laitteiden  turhaa 

näkyvyyttä.

Välimuisti  (engl.  Cache)  on  puskurimuisti,  johon  pyritään  tallentamaan  sellaiset 

muistilohkot jota tarvitaan usein, tai joihin todennäköisesti viitataan pian.

WWN (engl.  World Wide Name) on 64-bittinen heksadesimaaliluku, jonka avulla kaikki 

Fibre Channel -laitteet pystytään identifioimaan.

WWNN (engl.  World Wide Node Name) on 64-bittinen heksadesimaaliluku, jonka avulla 

kaikki  Fibre  Channel  -laitteiden  noodit  pystytään  identifioimaan.  Yleensä  puhuttaessa 

WWN-osoitteesta tarkoitetaan itse asiassa WWNN-osoitetta.

WWPN (engl.  World Wide Port Name) on 64-bittinen heksadesimaaliluku, jonka avulla 

kaikkien Fibre Channel -laitteiden käyttämät portit voidaan identifioida.
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xWDM (engl.  Wavelength-Division  Multiplexing)  on  tiedonsiirtokapasiteetin 

jakamistekniikka, jossa valoa lähetetään useilla eri aallonpituuksilla.

Yhden  yhteyden  malli  (engl.  Single-connection  model)  sisältää  ainoastaan  yhden 

yhteyden lähettäjän ja vastaanottajan välillä.

Yhdyskäytävä (engl.  Gateway) tarkoittaa tietoverkossa olevaa solmua, joka mahdollistaa 

liikennöinnin verkkojen välillä.  Yhdyskäytävä voi toimia myös eri protokollaa tukevien 

verkkojen välissä vastaten tarvittavista protokollamuunnoksista.

Yhteiset palvelut (engl. Generic services) on lajitelma Fibre Channel -verkon tarvitsemia 

palveluita, joilla mahdollistetaan verkon peruspalvelut.

Yhteydellinen yhteys (engl. Connection-oriented circuit) luo dedikoidun yhteyden kahden 

eri laitteen välille. Yhteys voi olla looginen tai fyysinen.

Yhteydetön  yhteys (engl.  Connectionless)  tarkoittaa  yhteyttä,  jossa  verkko  toimittaa 

paketin vastaanottajalle haluamallaan menetelmällä.

Ylimääräinen ajankäyttö  (engl.  Overhead) tarkoittaa tilannetta, jossa ajettavaa työtä ei 

syystä tai toisesta pystytä suorittamaan tarvittavalla tehokkuudella.

Ylimääräinen  kuorma (engl.  Protocol  overhead)  on  määritelmä  siitä  kuinka  paljon 

protokollan kehys kuluttaa kehyksen kokonaispituudesta otsikoihin ja muihin tarvittaviin 

tietoihin verrattuna siirrettyyn kuormaan.
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1 Johdanto
Ensimmäiset  tiedon  tallennukseen  liittyvät  sovellutukset  olivat  hyvin  yksinkertaisia. 

Tietokoneeseen liitettiin muistia, jolle tietoa voitiin tallentaa myöhempää käyttöä varten. 

Tietoteknisten toteutusten yleistyessä alkoivat  myös tietomäärät  kasvaa huimaa vauhtia. 

Yksittäisistä  muisteista,  disketeistä  ja  kiintolevyistä  siirryttiin  käyttämään  ulkoisia 

levyjärjestelmiä.  Suurempien tietomäärien yhteydessä törmättiin myös uusiin ongelmiin, 

kuten tiedon kriittisyyteen, saatavuuteen ja käytettävyyteen eri palveluiden välillä. Tämä 

kehityskaari  johti  nykyaikaisten  tallennusverkkojen (engl.  Storage  Area  Networks) 

luomiseen.  Tallennusverkoissa  voidaan  käsitellä  suuria  tietomääriä  turvallisesti  ja 

tehokkaasti. 

Tallennusverkot tarjoavat monipuolisia ominaisuuksia tiedonkäsittelyyn ja -siirtoon. Tämä 

tutkielma  keskittyy  ensin  tallennusverkkojen  perustoiminnallisuuden  kuvaamiseen. 

Erityisen  tarkastelun  kohteena  ovat  Fibre  Channel  -teknologia  ja  siihen  liittyvät 

sovellutukset. Fibre Channel on tallennusverkoissa yleisimmin käytetty protokolla, jolla on 

useita  sovellutuksia  eri  verkkoratkaisuissa.  Toiminnallisen  kuvauksen jälkeen siirrytään 

tutkimaan  multiprotokollareititystä (engl.  Multiprotocol  Routing). 

Multiprotokollareitityksen  tarkoitus  on  välittää  tietoa  kahden  tai  useamman 

tallennusverkon välillä. 

Tämän opinnäytteen tutkimuskysymykset ovat:

1. Millaisilla teknologioilla tallennusverkkoja voidaan rakentaa?

2. Miten menetelmät poikkeavat toisistaan?

3. Kuinka tallennusverkot voidaan yhdistää?

Tutkimuskysymysten  toivotaan  myös  vastaavan  siihen,  kuinka  paljon  hyötyä  erilaisten 

menetelmien käyttämisellä voidaan saavuttaa.

Tässä  tutkielmassa  keskitytään  pelkästään  tallennusverkkojen  ominaisuuksiin.  Itse 

tallennuslaitteita  kuvataan  lyhyesti  ja  niiden  ominaisuuksiin  saatetaan  viitata  yleisellä 
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tasolla.  Yksittäisten  laitteiden  ominaisuuksiin  ei  pureuduta.  Esimerkkitoteutuksen 

tavoitteena on tarkastella FCIP:llä (engl. Fibre Channel over Internet Protocol) toteutettua 

tallennusverkkojen liityntää ja verkon siirto-ominaisuuksia. 

pro gradu -tutkielma koostuu viidestä luvusta, joista ensimmäinen on johdanto. Toisessa 

luvussa perehdytään tallennusverkkojen toimintaan ja historialliseen kehitykseen. Luvussa 

esitellään  myös  tallennusverkkoarkkitehtuurin  eri  osa-alueita  ja  tietoturvaan  liittyviä 

ratkaisuja.  Kolmannessa  luvussa  perehdytään  tarkemmin  SCSI-  ja  Fibre  Channel 

-protokolliin.  Nämä protokollat  esitellään  perusteellisesti,  koska ne luovat  pohjan lähes 

kaikelle  tiedontallennukseen  liittyvälle  toiminnalle.  Neljännessä  luvussa  käydään  läpi 

multiprotokollareititystä ja vaihtoehtoisia tallennusverkkoprotokollia. Menetelmiä pyritään 

vertailemaan suorituskyvyllisesti kuin myös toiminnallisesti. Viimeisessä luvussa käydään 

läpi esimerkkiympäristöä, jossa reititykseen on käytetty FCIP-protokollaa. Tässä luvussa 

esitetään myös testituloksia FCIP:n käytettävyydestä eri käyttötarkoituksissa.
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2 Esimerkkitoteutus
Esimerkkitoteutuksen  tavoitteena  on  kuvata  kuinka  tallennusverkot  ja 

multiprotokollareititys toimivat käytännössä. Laitteistojen korkeasta hinnasta johtuen tässä 

toteutuksessa  keskitytään  ainoastaan  yhden  reitittävän  protokollan  toimintaan.  Tämä 

protokolla  on  FCIP,  sillä  tällainen  laitteisto  oli  käytettävissä  tutkielman  tarpeisiin. 

Ympäristö jota tässä tutkielmassa käytetään, on suunniteltu siten että sillä voidaan tuottaa 

palvelua erityyppisille palveluluokille. 

2.1 Ympäristön vaatimukset

Ympäristön vaatimukset voidaan kuvata paremmin jos ympäristö jaetaan kahteen osaan, 

paikallisiin Fibre Channel -verkkoihin ja Fibre Channel -verkkojen reititykseen.

Paikallisten Fibre Channel -tallennusverkkojen vaatimuksena on ensisijaisesti taata korkea 

käytettävyys, suorituskyky ja laajennettavuus. Korkealla käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, 

että  ympäristöissä  olevien  palveluiden  täytyy  olla  käytettävissä  jatkuvasti.  Kaikki 

suunnittelemattomat  käyttökatkokset  täytyy  pystyä  minimoimaan.  Palvelusta  riippuen 

haluttu  suorituskyky  saattaa  olla  hyvinkin  tarkasti  määritelty,  esimerkiksi  palvelulle 

voidaan taata  jokin  tietty  määrä  IOPSeja  (engl.  Input/Output  Operations  Per  Second). 

Ympäristöjen topologiat täytyy toteuttaa siten, että verkon kapasiteettia voidaan kasvattaa 

joustavasti  ja  nopeasti,  ilman  katkoksia  tuotannollisiin  toimintoihin.  Ympäristön  täytyy 

pystyä  laajentumaan jokaisella osa-alueella riittävästi.  Jos esimerkiksi palvelinten määrä 

kolminkertaistuu,  täytyy  myös  tallennusverkkoympäristön  pystyä  laajentumaan  mukana 

ilman suurempia arkkitehtuurisia muutoksia. 

Fibre Channel -verkkojen väliselle reititykselle ei ole tässä ympäristössä ole asetettu suuria 

vaatimuksia.  Lähtökohtainen tarve on helpottaa data siirtämistä  eri  konesalien välillä  ja 

todentaa samalla  yhteyksien luotettavuus ja toiminnallisuus.  FCIP-reitityksen ei  tarvitse 

pystyä  peilaamaan  dataa  eri  konesalien  välillä  synkronisesti (engl. Syncronous  data 

transfer).  Synkronisella  datan  peilauksella  tarkoitetaan  sitä,  että  kun palvelin  kirjoittaa 

dataa levyjärjestelmään,  täytyy  sama data  olla  kirjoitettuna  molempiin  levyjärjestelmiin 

ennen  kuin  kirjoituskäsky  on  onnistuneesti  suoritettu.  Ympäristön  korkeimpana 
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vaatimuksena  voitaisiin  pitää  datan  peilausta  asynkronisesti (engl. Asyncronous  data  

transfer).  Tällöin  data  kirjoitetaan  ensin  paikalliseen  levyjärjestelmään,  joka  ilmoittaa 

palvelimelle  että  data  kirjoitettu  onnistuneesti.  Vasta  tämän  jälkeen  levyjärjestelmän 

mekanismit  alkavat  siirtää  dataa  toiselle  levyjärjestelmälle.  Asynkronisen  tiedonsiirron 

hyvä puoli on, että ratkaisu ei vaikuta paikalliseen suorituskykyyn. Huonona puolena on, 

että data ei ole jokaisella ajanhetkellä sama molemmissa levyjärjestelmissä.

2.2 Arkkitehtuuri

Esimerkkitoteutuksen ympäristössä paikalliset Fibre Channel -tallennusverkot on toteutettu 

käyttäen  kytkettyjä  kudoksia  ja  luvussa  2.4.4  kuvattua  Core-Edge  topologiaa.  Tämä 

topologia tarjoaa helpon ylläpidettävyyden ja mahdollisuuden laajentaa ympäristöä lähes 

rajattomasti.  Ympäristöt  ovat  kokonaisuudessaan  suunniteltu  siten,  että  niillä  voidaan 

tuottaa  eritasoisia  palveluita  ja  jokaiseen  ympäristöön  voidaan  liittää  satoja  erilaisia 

laitteita. Esimerkkitoteutuksessa on suunniteltuna kaksi erillistä tallennusverkkoa ja reititys 

näiden välille käyttämällä FCIP-protokollaa. 

Paikallisissa  Fibre  Channel  -tallennusverkoissa  kaikki  datapolut  liityntäkortin  ja 

tallennuslaitteen välissä on pyritty vähintäänkin kahdentamaan. Kaikki liitettävät laitteet 

täytyy kytkeä arkkitehtuurin edellyttämällä tavalla, jotta ympäristön vaatimukset pystytään 

toteuttamaan. Jokainen tallennusverkkoon liitetty palvelin käyttää monipolkuajuria (engl. 

Multipathing  Driver),  joka  mahdollistaa  useiden  eri  datapolkujen  sulauttamisen  yhteen 

loogiseen liityntään. Jos palvelimella on kaksi liityntäkorttia ja molemmissa korteissa on 

kaksi  porttia,  jotka  kytketään  eri  kudoksiin.  Tämän  lisäksi  levyjärjestelmässä  on  neljä 

porttia per kudos, joista kaikista näytetään sama LUN palvelimen liityntäkorttien porteille. 

Tällöin  palvelin  näkee  saman  LUNin  kuutenatoista  eri  levyalueena.  Monipolkuajuri 

muodostaa näistä kuudestatoista polusta yhden loogisen kokonaisuuden, jota palvelin voi 

käyttää esimerkiksi E:-asemana. Jos jokin datapolku rikkoutuu, ilmoittaa monipolkuajuri 

ongelmista,  mutta  jatkaa  jäljellä  jäävien  datapolkujen  käyttämistä.  Jokaisella  fyysisellä 

palvelimella täytyy olla vähintään kaksi erillistä liityntäkorttia, joista molemmat on liitetty 

eri kudoksiin. Toisen yhteyden vikaantuessa saadaan dataan yhteys jäljellä jäävää polkua 

pitkin. Käytettäessä  korttipalvelinta (engl.  Blade Server) toimitaan periaatteessa samalla 
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tavalla, mutta tallennusverkoista tehdään liityntä korttipalvelimen liityntöihin, jotka jaetaan 

kehikkoa käyttävien palvelinten kesken.

Yksi  korttipalvelinkehikko (engl.  Blade  Enclosure)  saattaa  sisältää  yli  kymmenen 

fyysistä  korttipalvelinta.  Palvelinten  suuresta  määrästä  johtuen  liitetään 

korttipalvelinkehikko useammalla yhteydellä, käyttäen joko E-port tai F-port trunk-ryhmiä. 

Käytettyyn menetelmään vaikuttaa suuresti se, mitä komponentteja korttipalvelinkehikko 

käyttää.  Korttipalvelinkehikko  saattaa  sisältää  omat  Fibre  Channel  –  kytkimensä,  jotka 

voidaan  liittää  olemassa  oleviin  kudoksiin.  Kytkimien  lisäksi  toinen  suosittu 

liitettävyysmenetelmä  on  virtuaalinen  kytkentä (engl.  Virtual  Connect).  Tässä 

esimerkkitoteutuksessa kaikki  liitynnät  korttipalvelinkehikkoihin  on toteutettu  vähintään 

kahdella yhteydellä per kudos ja laajennukset ovat mahdollista kahdeksaan yhteyteen asti. 

Korttipalvelinkehikot voidaan liittää kytkimillä tai käyttämällä virtuaalisia kytkentöjä. 

Tallennuslaitteiden liitettävyys riippuu puhtaasti laitteen tyypistä ja sen ominaisuuksista. 

EVA-levyjärjestelmää käytettäessä liitettävyys toteutetaan aina maksimiliityntämäärällä eli 

kahdeksalla  liitynnällä.  Käytettäessä  suurempia  levyjärjestelmiä  saattaa  liityntöjä  olla 

useita kymmeniä. Esimerkiksi EMC Symmetrix VMAX -levyjärjestelmä voi maksimissaan 

sisältää jopa 128 Fibre Channel – porttia, jotka kaikki toimivat 8Gbps nopeudella [51]. 

Levyjärjestelmien  lisäksi  tallennusverkkoon  voidaan  liittää  erilaisia  varmistuslaitteita. 

Perinteisessä  mielessä  varmistuslaitteella  tarkoitetaan  nauhakirjastoa,  mutta  määritelmä 

sisältää  kaikki  laitteet  joita  käytetään  datan  varmuuskopioinnissa.  Varmistuslaitteita  on 

olemassa useita erilaisia ja myös niiden tarvitsemat porttimäärät vaihtelevat muutamista 

porteista  kymmeniin  portteihin.  Esimerkiksi  HP ESL 3G nauhakirjasto  voi  sisältää  96 

nauhuria, jotka kaikki vaativat omat Fibre Channel – porttinsa [20]. 

Fibre Channel – reunakytkimien liittämisessä on käytetty neljän ISL-linkin trunk-ryhmiä. 

Trunk-ryhmä  tarkoittaa  fyysisten  linkkien  sulauttamista  yhdeksi  loogiseksi 

kokonaisuudeksi. Trunk-ryhmien käyttö antaa paljon hyötyä sekä suorituskyvyllisesti että 

hallinnallisesti.  Käytettäessä  korttiteknologiaan  pohjautuvia  runkokytkimiä  on kytkinten 

välinen liitettävyys toteutettu kahdella neljän ISL-linkin trunk-ryhmällä. Molemman trunk-

ryhmät  on  sijoitettu  eri  Fibre  Channel  –  liityntäkorteille.  Näin  runkoyhteydet  on 
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kahdennettu  myös  Fibre  Channel  –  kytkimessä  olevien  liityntäkorttien  rikkoutumista 

vastaan.  Tässä  esimerkkitoteutuksessa  käytetyt  laitteistot  mahdollistavat  trunk-ryhmien 

kasvattamisen kahdeksaan porttiin. Fyysinen kaapelointi runkoyhteyksien välillä on pyritty 

toteuttamaan  käyttämällä  kahta  eri  reittiä.  Korkean  käytettävyyden  ympäristöjä 

suunniteltaessa  ei  koskaan  voida  ajatella  liian  varovaisesti.  Tästä  syystä  suunnittelussa 

pyritään aina käyttämään moninkertaistettuja yhteyksiä ja laitteistoja.

Tässä  esimerkkiympäristössä  tallennusverkkojen  välisessä  reitityksessä  käytetään  yhtä 

fyysistä  Gigabit  Ethernet  -porttia  reititintä  kohden.  Tähän  yhteen  fyysiseen  porttiin  on 

luotu  yksi  FCIP-tunneli,  joka  reititetään  TCP/IP-verkon  välityksellä.  Yhteydet  voidaan 

kuitenkin kahdentaa, jos tarvetta ilmenee suorituskyvyn tai jonkin muun tarpeen muodossa. 

Kahdentaminen  toteutettaisiin  todennäköisesti  käyttämällä  aggregaatteja  siten,  että 

reitittimen  Gigabit  Ethernet  portit  sulautetaan  yhdeksi  loogiseksi  kokonaisuudeksi. 

Aggregaatti lisää vikasietoisuutta ja suorituskykyä samalla tavoin kuin trunk-ryhmät Fibre 

Channel  –verkoissa.  Jos  käytössä  olisi  useampia  Gigabit  Ethernet  –portteja,  voitaisiin 

muodostaa  kaksi  erillistä  aggregaattia,  joista  molemmat  kulkisivat  eri 

tietoliikennekytkimien  kautta  ja  tällöin  voitaisiin  varautua  myös  mahdollisiin 

tietoliikennekatkoksiin.  Tämä  ei  suoranaisesti  ole  ympäristön  vaatimuksissa,  mutta  on 

kuitenkin hyvä varautua tähän, jos suunnitelmat muuttuvat tulevaisuudessa. Fibre Channel 

–verkkoon reitittimet on kytketty kahdella kahden portin ISL-trunk-ryhmällä. Periaatteessa 

reititin  on  myös  reunakytkin  ja  se  voitaisiin  liittää  useammallakin  ISL-linkillä. 

Suorituskyvyn  pullonkaulat  ovat  kuitenkin  pääsääntöisesti  TCP/IP-linkin  puolella,  joten 

Fibre  Channel  -yhteyden  kapasiteetin  kasvattamista  ei  nähty  hyödyllisenä  tässä 

toteutuksessa.  Sama  täytyy  luonnollisesti  tehdä  kaikille  kudoksille,  jotta  saavutetaan 

täydellinen kahdennettu ympäristö. Kahdentamalla kaikki yhteydet ja komponentit saadaan 

reitityksen  käytettävyys  nostettua  sellaiselle  tasolle,  että  reititystä  voidaan  käyttää 

tuotannollisessa toiminnassa. 

Esimerkkitoteutuksessa Konesali A kuvastaa paikallista tallennusverkkoa, jossa on kaksi 

erillistä kudosta. Fibre Channel -tallennusverkon runko koostuu Brocade Silkworm 48000 

Director  -kytkimistä,  joihin  on  liitetty  eri  kapasiteetin  omaavia  reunakytkimiä. 

Runkokytkimiin on liitetty myös Brocade 7500 Extension Switch -reitittimet. Reitittimet 
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on yhdistetty TCP/IP-verkon välityksellä konesaliin B. Kuvassa 23 esitetään konesalin A 

tallennusverkko  ja  sen  liitynnät.  Konesalin  A  runkokytkimiin  on  tässä 

esimerkkitoteutuksessa  liitetty  EVA8100  levyjärjestelmä  ja  HP  Proliant  Windows 

-palvelin, joita on tarkoitus käyttää myöhemmin toiminnallisuuden testaamisessa. 

Nimeämiskäytäntö on pyritty toteuttamaan mahdollisimman kuvaavasti, jotta käyttö olisi 

mahdollisimman yksinkertaista. Nimeämiskäytännössä on kuitenkin kiinnitetty huomiota 

myös  siihen,  etteivät  ulkopuoliset  pysty  päättelemään  liikaa  järjestelmän  rakenteesta 

pelkkien  nimien  perusteella.  Kuten  kuvasta  23  on  esitetty,  on  nimeäminen  toteutettu 

seuraavalla  kaavalla  <laitteen  tyyppi>_<konesalin  koodi>_<laitteen  

rooli>_<järjestysnumero>. Laitteen tyyppi kuvastaa onko kyseessä kytkin, tallennuslaite, 

palvelin vai varmistuslaite. Konesalin koodilla ilmaistaan missä konesalissa kyseinen laite 

sijaitsee,  koodi  ei  kuitenkaan  kerro  paikkakuntaa  tai  osoitetta.  Laitteen  rooli  ilmoittaa 

missä  roolissa  laitetta  käytetään.  Järjestysnumerolla  erotellaan  saman  roolin  omaavat 

palvelimet toisistaan. Kytkimen järjestysnumero kertoo myös kudoksen, sillä parittoman 

luvun omaavat kytkimet kuuluvat omaan kudokseensa ja vastaavasti parilliset omaansa.
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Kuva 1, konesali A

Konesalin B Fibre Channel -tallennusverkko koostuu Brocade Silkworm 48000 Director –

kytkimistä. Runkokytkimiin on liitetty Brocade 7500 Extension Switch -reitittimet, jotka 

on liitetty myös TCP/IP-verkkoon. TCP/IP-verkon välityksellä reitittimet ovat yhteydessä 

konesalin A reitittimiin. Konesalissa B ei ole vielä reunakytkimiä, sillä käytetyt palvelimet 
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ovat  pääsääntöisesti  korttipalvelimia.  Ympäristö  on  virtualisoitu  mahdollisimman 

tehokkaaksi,  jolloin  porttien  hyötysuhde  on saatu  paremmaksi.  Ympäristö  mahdollistaa 

kuitenkin reunakytkimien käytön, jos tarvetta ilmenee. Konesali B on kuvattu kuvassa 24.

Kuva 2, konesali B
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Konesalien välinen yhteys on toteutettu kuvan 25 esittämällä tavalla. Reitittimien Gigabit 

Ethernet-porteista on yhteys TCP/IP-verkkoon, jonka tehtävänä on huolehtia reitityksestä 

eri konesalien välillä. Molempien verkkojen rakenteet ovat identtisiä. Reitittimet käyttävät 

samoja GE0-portteja molemmissa konesaleissa ja myös nimeämiskäytäntö on identtinen. 

Konesalien välinen kaapelietäisyys  on noin 30 kilometriä  ja tällä  välillä  kulkee 10GbE 

verkko.  TCP/IP-verkosta  on  varattu  FCIP-tunnelille  yhden  gigabitin  kaistanleveys. 

Kudosten  välillä  on  ainoastaan  yksi  FCIP-tunneli  ja  yksi  linkki.  FCIP-tunnelin 

toimintaperiaate on kuvattu tarkemmin kuvassa 19. 

Kuva 3, konesalien välinen yhteys

2.3 Käytettävyys

Tallennusverkot on suunniteltu siten, että ne pystyvät tarjoamaan palvelua useammalle eri 

palvelutasolle.  Käytännössä  tämä  tarkoittaa  sitä,  että  verkot  on  suunniteltu  täyttämään 

kriittisimmän palvelun tarpeet.  Kaikki  matalamman palvelusopimuksen palvelut  jakavat 

saman ympäristön,  joten periaatteessa voitaisiin sanoa että ne saavat parempaa palvelua 
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kuin  olisi  tarpeen.  Kustannussyistä  ei  kuitenkaan  ole  järkevää  rakentaa  jokaiselle 

palvelutasolle omaa tallennusverkkoa, joten samat ominaisuudet useimmiten jaetaan.

Paikallisten  Fibre  Channel  –tallennusverkkojen  korkein  mahdollinen  käytettävyys  on 

periaatteessa  100 %.  Yleensä  laitetoimittajat  tarjoavat  100 %  käytettävyyttä  ainoastaan 

silloin, kun heidän henkilökuntansa ylläpitää palvelua ja henkilökunta on aina käytettävissä 

ympäristön tarvitsemiin toimintoihin. Käytettävyydestä puhuttaessa täytyy muistaa myös 

se, mitä mitataan.  Loppukäyttäjää ei juuri kiinnosta jos itse tallennusverkolla on 100 % 

käytettävyys, mutta palvelimen käytettävyys onkin vain 95 %. Palveluketjun käytettävyys 

onkin  sama  tai  hieman  vähemmän  kuin  sen  heikoimman  lenkin  käytettävyys.  Tässä 

yhteydessä  palveluketjulla  tarkoitetaan  yhteyttä  palvelimella  olevalta  sovellukselta 

tallennuslaitteella olevaan dataan. Periaatteessa voitaisiin sanoa, että esimerkkitoteutuksen 

ympäristö  on  toteutettu  siten,  että  sillä  olisi  mahdollista  tarjota  100 %  käytettävyyttä. 

Esimerkkitoteutuksen tallennusverkolle ei tässä yhteydessä ole määritelty prosentuaalista 

käytettävyysarvoa. 

Reititettävän  Fibre  Channel  –verkon  käytettävyyttä  ei  tässä  esimerkkiympäristössä  ole 

määritelty.  Tämä  siitä  syystä,  ettei  kaikkia  tietoja  reitityksen  toteutuksesta  ole 

käytettävissä. Tästä syystä täytyykin olettaa, että yhteydet eivät ole täysin kahdennettuja. 

Liitettäessä  Fibre  Channel  -tallennusverkot  IP-verkon  ylitse  käyttämällä 

multiprotokollareititystä joudutaan väkisinkin alistumaan siihen, että korkein mahdollinen 

käytettävyys  on  enimmillään  sama  kuin  IP-verkolle  annettu  käytettävyys.  Tällä 

tarkoitetaan sitä, että jos IP-verkolle on sovittu 99,99 % käytettävyys ja tallennusverkolta 

vaaditaan 99,999 % käytettävyyttä on yhtälö käytännössä mahdoton. Kahdentamalla kaikki 

yhteydet  voidaan  tuottaa  mahdollisimman  korkealuokkaista  palvelua  ja  mahdollisten 

tietoliikenneongelmien  sattuessa  dataa  puskuroimalla  pystytään  saavuttamaan  yleensä 

tarvittava käytettävyystaso. Hyvin harvoin tai ei ainakaan järkevillä kustannuksilla pystytä 

IP-verkon yli reititettävässä ympäristössä pääsemään samoihin käytettävyyslukemiin kuin 

paikallisissa  tallennusverkoissa.  Edellisessä  luvussa  esitettiin,  että  tämän 

esimerkkitoteutuksen FCIP-tunneli pohjautuu yhteen Gigabit Ethernet –porttiin per reititin. 

Yhden fyysisen portin käyttö on perusteltua siitä syystä, että käytettävyystavoitteita ei ole 
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määritelty.  Lisäksi  käytetyssä  reititinmallissa  komponenttien  rikkoontumisia  ei  pystytä 

korjaamaan ilman laitteen sammuttamista.

Käytettävyyteen kuuluu suurena osana myös laitteiden hallittavuus. Palvelun käytettävyys 

ei  välttämättä  kärsi  siitä,  jos  hallintayhteydet  eivät  ole  käytettävissä.  Mutta  tämä  pätee 

ainoastaan  silloin,  kun ympäristöön ei  tarvitse  tehdä muutoksia  juuri  sillä  hetkellä  kun 

hallintayhteydet  eivät  ole  käytettävissä.  Hallintayhteydet  tulisi  kuitenkin  kahdentaa,  jos 

tähän suinkin on mahdollisuuksia. Reunakytkimien ja reitittimien tapauksessa ongelmaksi 

muodostuu laitteissa oleva yksi  ainoa fyysinen hallintaportti,  jota ei  voi kahdentaa.  Jos 

yhteys  tähän porttiin  menetetään,  voidaan  laitetta  hallita  ainoastaan  olemalla  fyysisesti 

samassa  tilassa  laitteen  kanssa.  Paikallisilla  hallintaporteilla  kun  ei  yleensä  ole 

liitettävyysmahdollisuuksia.  Levyjärjestelmien  tapauksessa  käytetään  laitteen  tarjoamaa 

Ethernet-porttia  tai  levyjärjestelmän  tukemaa  ulkoista  hallintapalvelinta. 

Hallintapalvelimet toimivat yleensä siten, että ne ottavat yhteyttä Fibre Channel -verkon 

välityksellä hallittavaan levyjärjestelmään. Tämä mahdollistaa paremman käytettävyyden, 

sillä palvelin voidaan klusteroida tai monistaa jollain muulla menetelmällä. Tämän lisäksi 

palvelimelta voidaan luoda useita fyysisiä yhteyksiä eri LAN-verkon kytkimiin ja käyttää 

useampaa tallennusverkon liityntäkorttia.

2.4 Suorituskyky

Suorituskyky  on  turvattu  pyrkimällä  optimoimaan  kaikki  datapolut  mahdollisimmat 

tarkasti.  Tämä tarkoittaa  lähinnä  sitä,  että  palvelimen  pääsijainen tallennuslaite (engl. 

Primary  storage)  sijaitsee  yleensä  samassa  konesalitilassa  kuin  sitä  käyttävä  palvelin. 

Tällöin kytkentä tapahtuu saman kytkimen sisällä, eikä ISL-linkkejä kuormiteta turhaan. 

Jos  kyseessä  on  erityisen  I/O-nälkäinen  palvelin  ja  tallennuslaite  on  sijoitettu 

optimaalisesti,  voidaan liikenne ohjata saman  ASIC:n kautta (engl.  Application Specific  

Integrated  Circuit).  Tällöin  kytkimen  sisäinenkin  liikenne  on rajoitettu,  eikä  kytkimen 

taustalla  tapahdu kuormittavaa  kytkentää.  Luvussa 5.3 esitettiin,  kuinka  ISL-linkit  ovat 

pääsääntöisesti  nelinkertaisia.  Tämä  tarkoittaa  sitä,  että  jos  kyseinen  ympäristö  on 

toteutettu  käyttäen  4Gbps-teknologiaa,  on  jokaisen  reunakytkimen  ja  runkokytkimen 

välillä  16Gbps kaistanlevyttä.  Vielä kun jokaisessa ympäristössä on kaksi kudosta,  niin 
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tämä tarkoittaa sitä että kaistaa on kokonaisuudessaan käytettävissä 32Gb. Tarvittaessa tätä 

kapasiteettia  voidaan nostaa vieläkin  korkeammaksi.  Runkokytkimien välillä  käytetyillä 

trunk-ryhmillä saadaan 32Gbps kaista ja jakamalla kuorma tasaisesti eri kudosten välille 

on  käytettävä  kaista  64Gbps.  Esimerkkitoteutuksen  runkokytkimissä  on  mahdollista 

käyttää myös 8Gbps Fibre Channel –liityntäkortteja. Tällöin käyttämällä kahta kahdeksan 

portin  trunk-ryhmää  ja  jakamalla  I/O-kuorma  tasaisesti  molempiin  kudoksiin  saadaan 

maksimikapasiteetiksi 256Gbps. 

Palvelimet  tässä  esimerkkiympäristössä  käyttävät  pääsääntöisesti  yhtä  4Gbps  yhteyttä 

kudosta kohti. Monipolkuajuria käytettäessä on yhden palvelimen kaista Fibre Channel –

tallennusverkkoon 8Gbps. Korttipalvelinkehikot  on kytketty vähintään neljällä erillisellä 

4Gbps liitynnällä, joten kehikon jaettu suorituskyky on näin ollen vähintäänkin 16Gbps. 

Luonnollisestikin  tapauskohtaisia  eroja  ilmenee,  sillä  hyvin  harva  sovellus  tai  palvelin 

toimii täysin samanlaisella I/O-profiililla. Tallennuslaitteita on myös useita erilaisia, jotka 

toimivat erilaisilla nopeuksilla ja porttimäärillä.

Fibre Channel –reitittimet on kytketty kudokseen kahdella 4Gbps ISL-linkillä, vaikkakin 

tiedossa  on  että  käytössä  on  ainoastaan  1Gbps  kaistaa  reitittimeltä  TCP/IP-verkkoon. 

Käytettyä  TCP/IP-verkon  kaistaa  on  kuitenkin  pyritty  optimoimaan  käyttämällä  datan 

pakkausta, ennen kuin se annetaan TCP/IP-verkon välitettäväksi.

2.5 Turvallisuus

Esimerkkitoteutuksen  ympäristössä  molemmat  konesalit  käyttävät  samoja  periaatteita 

tietoturvan  suhteen.  Konesalien  sijainti  on  hyvin  harkittu,  sillä  pääsy  laitteiden  luokse 

edellyttää  useampia  turvatarkastuksia.  Turvatarkastuksia  tehdään  henkilökohtaisilla 

kulkukorteilla,  salasanakoodeilla  ja  varmistamalla  henkilöllisyys.  Maantieteellisesti 

konesalit  sijaitsevat  siten,  että  suuria  luonnonmullistusvaaroja  ei  ole.  Käytännössä 

konesalit  eivät  siis  sijaitse  rannikolla  tai  maanjäristysalueiden  lähettyvillä.  Suuren 

mittaluokan terrorismi- tai pommiuhkaa on luonnollisestikin hankala torjua, mutta myös 

tämän kaltaisia uhkia vastaan on pyritty suojautumaan sijoittamalla konesalitilat maan alle. 
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Dokumentointi  on  hoidettu  mahdollisimman  hyvin,  sillä  dokumentointi  on  osana 

katastrofisuojattujen  ympäristöjen  vaatimuksia.  Olisi  liioiteltua  sanoa,  että  tämä 

esimerkkiympäristö olisi täysin katastrofisuojattu, sillä katastrofisuojatuissa ympäristöissä 

täytyy  varautua  myös  mahdollisten  varalaitteiden  saatavuuteen.  Datan  salausta  ei 

paikallisissa  tallennusverkoissa  käytetä,  vaikka  siihen  rajatut  mahdollisuudet  olisivatkin 

olemassa.  FCIP-tunnelin  salauksesta  huolehtiminen  on jätetty  TCP/IP-verkon vastuulle. 

Fibre Channel –reitittimiä ei ole siis konfiguroitu salaamaan dataa ennen lähetystä TCP/IP-

verkkoon.

Hallintayhteydet on suojattu käyttämällä erillistä, fyysisesti erillään olevaa hallintaverkkoa. 

Tällä  menetelmällä  voidaan  varmistua  siitä,  ettei  tuotantoverkosta  käsin  voida  ottaa 

yhteyttä  hallintaverkossa  oleviin  tallennus-,  verkko  tai  varmistuslaitteisiin. 

Hallintaverkoissa käytetään Windows Domain- ja RADIUS-autentikointeja kaikilla niillä 

laitteilla, jotka näitä menetelmiä tukevat. Jos tallennuslaite ei tue Domain-, eikä Radius-

autentikointia,  käytetään  tällöin  henkilökohtaisia  käyttäjätunnuksia.  Henkilökohtaisten 

käyttäjätunnusten hallinnointi on pyritty hoitamaan siten, että salasanat ovat monimutkaisia 

ja ne täytyy vaihtaa säännöllisin väliajoin. Hallinnoitavien laitteiden yhteyksissä käytetään 

ainoastaan suojattuja yhteyksiä ja täten esimerkiksi TELNET-, RSH- ja FTP-yhteydet on 

estetty.  Hallinnointia  saatetaan  tehdä  tuhansien  kilometrien  päässä  fyysisestä  laitteesta, 

jolloin hallinnointiyhteyksiin käytetty tietoliikenne kulkee useiden laitteiden välityksellä. 

Kaikkien  laitteiden  täydellistä  turvallisuutta  on  lähes  mahdoton  taata,  joten  parempi 

käyttää salattuja yhteyksiä aina kun se on mahdollista. 

Esimerkkiympäristössä on kaikki käyttämättömät  kytkinportit  poistettu  käytöstä.  Tällöin 

verkkoon  ei  voi  liittää  yhtään  laitetta  ilman  ylläpitäjän  toimintaa.  Liitettäessä  laite 

verkkoon  täytyy  tietää  minkä  tyyppiseen  yhteyteen  sitä  käytetään.  Aktivoitaessa 

kytkinportti  sille  määritellään  kiinteästi  porttityyppi  ja  tilanteesta  riippuen  myös 

yhteysnopeus.  Liitettävien  laitteiden  vaatimuksista  riippuu  lukitaanko  yhteysnopeus  vai 

jätetäänkö neuvottelu nopeudesta liitettävien laitteiden vastuulle. Esimerkkiympäristössä ei 

ole  tarvetta  verkkojen  osiointiin,  vaikka  kaikki  valmiudet  tällä  olisi  olemassa.  Saattaa 

tietenkin olla, että tulevaisuudessa ominaisuuden käyttöönotto on mahdollista. Jokaisella 

laitteella on käytössä omat yksilölliset pehmeät vyöhykkeensä, joissa on yksi alullepanija 
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ja  yksi  vastaanottaja.  Nykyaikaiset  NVIP-laitteet  käytännössä  pakottavat  käyttämään 

pehmeitä  vyöhykkeitä,  sillä  yhden  fyysisen  portin  takana  saattaa  olla  useita  WWN-

osoitteita.  Kovilla  vyöhykkeillä  ei  pysytä  hallinnoimaan  yhteyksiä  tällaisiin  WWN-

osoitteisiin.

2.6 Käytetyt laitteet

Tässä  luvussa  esitellään  esimerkkitoteutuksen  kannalta  olennaisimmat  laitteet.  Erityistä 

huomiota kiinnitetään tallennusverkon komponentteihin. 

Brocade 7500 Extension Switch

Brocade  7500 Extension  Switch  on  Fibre  Channel  -reititin,  joka  yhdistää  kytkimen  ja 

reitittimen  ominaisuudet.  Reitittimen  ominaisuuksia  esitellään  tarkemmin  kuvassa  26. 

Liityntä  Fibre Channel -verkkoon voidaan toteuttaa kuudellatoista 4Gbps Fibre Channel 

-portilla. Fibre Channel -yhteyksissä reititin tukee luvussa 3.2.4 esitellyistä palveluluokista 

tasoja F, 2 ja 3. Fibre Channel -porttien lisäksi Brocade 7500 sisältää myös kaksi 1GbE-

porttia,  joiden  avulla  muodostetaan  yhteys  IP-verkoon  FCIP-tunnelin  luontia  varten. 

Dataporttien  lisäksi  tämä  reititin  sisältää  myös  lähiverkkoon  liitettävän  Ethernet-

hallintaportin  ja  paikallisen  hallintaportin.  Reititin  tukee  maksimissaan  2250  tavun 

kuormaa kun kapseloidaan Fibre Channel -kehys Ethernet-kehyksen sisälle. Käytettäessä 

Fibre  Channel  -reititystä  kahden  Fibre  Channel  verkon  välillä  käytetään  2048  tavun 

kuormaa. Tällöin reitityksen yhteydessä lainataan vakioidusta 2112 tavun kuormasta tavuja 

ylimääräisille otsikoille, joita reititys tarvitsee. Fibre Channel -kehys kuvataan tarkemmin 

luvussa 3.2.5.

Fibre  Channel  -portit  pystyvät  toimimaan  1,  2  tai  4Gbps  nopeuksilla  ja  kaikki  portit 

tukevat  kaikkia  luvussa  3.2.6  kuvattuja  kytkinporttien  tiloja.  Käytettäessä  kytkinportin 

perustiloja  voidaan  tätä  reititintä  käyttää  kuten  mitä  tahansa  FOS-käyttöjärjestelmään 

pohjautuvaa  tallennusverkkokytkintä.  Normaalien  tilojen  lisäksi  voidaan  kyseiset  portit 

konfiguroida  myös  EX-porteiksi,  jolloin  portti  muodostaa  reitittyy  toisen  kytkimen  E-

portin kanssa. EX-porttia käytettäessä reitittimellä voidaan muodostaa yhteys kahden eri 

kudoksen  välille  siten,  etteivät  kudokset  yhdisty.  Laite  tukee  useita  erilaisia  SFP-
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moduuleja  (engl.  Small  Form-factor  Pluggable  connector),  joilla  voidaan  säädellä 

laitteiden välisiä ominaisuuksia ja etäisyyksiä. Esimerkiksi käyttämällä 4Gbps nopeutta ja 

SWL-moduulia  (engl.  Short-Wavelength  Laser)  voi  laitteiden  etäisyys  toisistaan  olla 

maksimissaan  300  metriä.  Käyttämällä  ELWL-moduulia  (engl.  Extended  Long-

wavelength Laser) voi laitteiden välinen etäisyys  olla 30 kilometriä. Käyttämällä kaikki 

BB-krediitit,  1Gbps porttinopeutta ja FOS:n tarjoamia etäisyyden kasvatusominaisuuksia 

pystytään kudosten välistä etäisyyttä kasvattamaan 500 kilometriin asti. Kuten luvussa 2.9 

esitettiin,  on olemassa erilaisia menetelmiä etäisyyksien hallintaan. Näiden menetelmien 

lisäksi etäisyyksien  hallintaan  vaikuttavat  myös  käytettävissä olevien kaapelien  laatu ja 

monet  muut  tekijät.  Perussääntönä  voitaneen  kuitenkin  pitää  sitä,  puolitettaessa 

porttinopeus voidaan signaalia lähettää kaksi kertaa pidemmälle etäisyydelle.

Gigabit Ethernet -portit toimivat maksimissaan 1Gbps nopeudella, mutta tarvittaessa portit 

voidaan konfiguroida  käyttämään  myös  100Mbps nopeutta.  Fyysisellä  tasolla  Ethernet-

portti käyttäytyy kuin mikä tahansa lähiverkkoon liitettävä laite. Ethernet-porttien välille 

voidaan muodostaa myös aggregaatti, jolloin liikennöinnin nopeus on 2Gbps. Loogisella 

tasolla Brocade 7500 mahdollistaa FCIP-tunnelin luomisen eri  kudosten välille.  Yhteen 

Gigabit  Ethernet  porttiin  voidaan konfiguroida  maksimissaan  kahdeksan FCIP-tunnelia. 

Tämä  tarkoittaa  käytännössä  sitä,  että  yksi  reititin  pystyy  yhdistämään  tarvittaessa 

kahdeksan  kudosta  kahdennetuilla  yhteyksillä  tai  kuusitoista  kudosta  yksinkertaisilla 

yhteyksillä.  Kytkimen  käyttöjärjestelmä  näkee  nämä  FCIP-tunnelit  loogisina 

kytkinportteina,  jotka  ovat  yhteydessä  johonkin  toiseen  kudokseen.   FOS-

käyttöjärjestelmän  näkökulmasta  Ethernet-portit  voidaan  konfiguroida  VEX-  ja  VE-

porteiksi.  Näennäisesti  portit  toimivat  samalla  tavalla  kuin  E-  tai  EX-portit,  vaikka 

siirtomekanismi onkin Fibre Channelin sijaan IP. IP-verkon kanssa kommunikoidessaan 

Brocade 7500 tukee muun muassa seuraavia ominaisuuksia:

• Laitteistotasoinen datan tiivistys (engl. Compression)

• IPSec-salaus

• kirjoitusliikenteen puskurointi (engl. Fastwrite)
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• nauhuriliikenteen optimointi (engl. Tape pipelining)

• IPv6-tuki

• liikenteen eristys ja kaistanleveyden takaaminen [9].

Kuva 4, testiympäristössä käytetty Brocade 7500 Extension Switch

Brocade Silkworm 48000 Director

 Brocade Silkworm 48000 Director on suuren kapasiteetin omaava Fibre Channel -kytkin. 

Se  tarjoaa  korkeaa  käytettävyyttä,  suorituskykyä  ja  skaalautuvuutta  suurten 

tallennusverkkojen  tarpeisiin.  Rakenteeltaan  Silkworm  48000  on  modulaarinen  ja  sen 

ominaisuuksia  voi  muuntaa  käyttämällä  erilaisia  liityntäkortteja.  Fibre  Channel 

-yhteyksissä tämä kytkin tukee luvussa 3.2.4 esitellyistä palveluluokista tasoja F, 2 ja 3. 

Käyttämällä  48-portin  Fibre  Channel  -liityntäkortteja  saadaan  kytkimen 

maksimikapasiteetiksi  384  kytkinporttia.  Silkworm  48000:sen  suurin  sisäinen 

kytkentänopeus  yhtä  liityntäkorttia  kohti  on  64  Gbps.  Käytettäessä  16-porttisia  4Gb 

liityntäkortteja, voi jokainen portti toimia täydellä nopeudella kommunikoidessaan toisessa 

liityntäkortissa  olevien  laitteiden  kanssa.  Käytettäessä  48-porttisia  4Gb  liityntäkortteja, 

jaetaan  sama  sisäinen  kytkentänopeus  useamman  portin  kesken.  Tällöin  päädytään 

kolminkertaiseen  ylivaraukseen (engl.  Oversubscription).  Silkworm 48000 tukee  myös 

8Gb liityntäkortteja ja käyttämällä 48-porttista liityntäkorttia päädytään kuusinkertaiseen 

ylivaraukseen. Ympäristön suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa muistaa ylivarausten 
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mahdollinen  vaikutus  ympäristön  suorituskykyyn.  Kuvassa  27  esitellään  tarkemmin 

Brocade Silkworm 48000 Director –kytkimen liityntöjä sekä ulkoasua.

Tuettujen liityntäkorttien nopeudet voivat olla 1, 2, 4, 8 tai 10Gbps. 10Gbps Fibre Channel 

-liityntäkorteissa on ainoastaan kuusi porttia ja tällaisen liityntäkortin käyttötarkoitus onkin 

suunnattu puhtaasti ISL-linkkien käyttöön. 10Gbps Fibre Channel portit käyttävät 64b/66b 

-koodausta,  joten  ne  eivät  ole  suoraan  yhteensopivia  normaalien  Fibre  Channel 

-liityntäkorttien kanssa. Fibre Channel -liityntäkorttien lisäksi Silkworm 48000 tukee myös 

iSCSI-  ja  FCIP-liityntäkortteja.  iSCSI-liityntäkortti  sisältää  kahdeksan  Fibre  Channel 

-porttia  ja  kahdeksan  iSCSI-porttia.  Käytettäessä  iSCSI-liityntäkortteja  saavat  kaikki 

samassa kudoksessa olevat laitteet mahdollisuuden kommunikoida myös iSCSI-verkossa 

olevien  laitteiden  kanssa.  FCIP-liityntäkortti  antaa  Silkworm  48000  -kytkimelle  samat 

ominaisuudet  kuin  mitä  Brocade  7500  Extension  Switch  sisältää.  FCIP  -liityntäkorttia 

käytettäessä  säästytään  ylimääräiseltä  kaapeloinnilta  ja  erillisen  laitteen  hallinnoinnilta. 

Liityntäkortteja käyttämällä säästetään myös sähköä ja tilaa konesaleissa [17] [10].
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Kuva 5, testiympäristössä käytetty Brocade Silkworm 48000 Director

Enterprise Virtual Array

EVA  (Enterprise  Virtual  Array)  on  liiketoimintakriittinen (engl.  Business Critical) 

massalevyjärjestelmä (engl.  Storage  Array).  EVA-tuoteperhettä  on  useassa  eri 

sukupolvessa ja kokoluokassa. Eri sukupolvet eroavat toisistaan käytettyjen teknologioiden 

osalta.  Uudemmat  sukupolvet  ovat  luonnollisesti  suorituskykyisempiä  ja  omaavat 

suuremman  kapasiteetin.  Käyttöliittymä  kaikille  eri  sukupolven  EVA-järjestelmille  on 

pyritty  pitämään  samankaltaisena,  jotta  hallinta  olisi  helppoa  laajemmissakin 

ympäristöissä.  Tässä  esimerkkitoteutuksessa  ja  sen  testauksissa  käytetään  ainoastaan 

EVA8100-levyjärjestelmää  ja  tästä  syystä  laitteiston  kuvaaminen  keskittyy  ainoastaan 

tämän mallin ympärille. EVA:n rakennetta esitellään tarkemmin kuvassa 28.

EVA-järjestelmien laitteisto koostuu laiteohjaimista (engl. Controller), rengaskytkimistä 

(engl.  Loop  Switch)  ja  levyhyllyistä (engl.  Drive  Enclosure).  Rakenteeltaan  EVA  on 
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modulaarinen  ja  se  koostuu  erillisistä  levyhyllyistä  joita  voidaan  tarvittaessa  lisätä  ja 

kasvattaa  näin  laitteiston  kokonaiskapasiteettia.  Jokainen  EVA8100-levyjärjestelmä 

sisältää kaksi erillistä laiteohjainta, jotka ovat keskenään kahdennettuja. Yksi laiteohjain 

sisältää aina neljä 4Gbps nopeudella toimivaa Fibre Channel –porttia. Nämä portit  ovat 

kaikki  aktiivisia.  Aktiivisuudella  tarkoitetaan  sitä,  että  kaikki  portit  voivat  liikennöidä 

samanaikaisesti,  eivätkä  ole  niin  sanotussa  passiivitilassa (engl.  Standby  mode). 

Välimuistia  tässä  järjestelmässä  on  kiinteät  kahdeksan  gigatavua  ja  suurin  liitettävä 

levymäärä on 240. 

Kukin  levyhylly  koostuu  liityntäpaikoista,  joihin  voidaan  liittää  eri  kapasiteetin  ja 

nopeuden omaavia kiintolevyjä. Yhteen levyhyllyyn voidaan liittää neljätoista kiintolevyä. 

Pienin tuettu  levykoko on 146GB ja suurin 1TB. Levyhyllyt  ja laiteohjaimet  kytketään 

toisiinsa rengaskytkimillä, jotka EVA8100 -mallissa mahdollistavat 8Gbps liitosnopeuden, 

jos käytössä on alle 168 kiintolevyä tai 16Gbps liitosnopeuden jos käytössä on yli  168 

kiintolevyä.

Liitettäessä  EVA8100-levyjärjestelmä  Fibre  Channel  –tallennusverkkoon,  tehdään 

kytkentä  yleensä  siten,  että  molemmista  laiteohjaimista  liitetään  kaksi  Fibre  Channel 

-porttia yhteen kudokseen ja toiset kaksi porttia toiseen kudokseen. Tällaisella kytkennällä 

varmistetaan  vikasietoisuus  ja  toisen  laiteohjaimen  rikkoutuessa,  voidaan 

levyjärjestelmällä edelleen tuottaa palvelua palvelimille. Levyjärjestelmän sisäiset liitynnät 

tapahtuvat  neljän  rengaskytkimen  avulla,  joiden avulla  varaudutaan  myös  mahdolliseen 

rengaskytkimen rikkoutumiseen [18]. 
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Kuva 6, testiympäristössä käytetty Enterprise Virtual Array

HP Proliant DL380

HP Proliant DL380 on monipuolinen ja yleiskäyttöinen yhden tai kahden prosessorin Intel 

X86  -arkkitehtuuriin  pohjautuva  palvelin.  DL380–palvelimesta  on  julkaisu  useita  eri 

sukupolvia  ja tätä  kirjoitettaessa uusin malli  on DL380 G7. Tämä malli  on suunniteltu 

erityisesti  yritysten  tietokeskuksiin  ja  yleisimmät  käytetyt  käyttöjärjestelmät  ovat 

Microsoft  Windows  ja  eri  Linux-distribuutiot.  Malliltaan  DL-sarjat  palvelimet  ovat 

räkkiinasennettavia  ja  palvelimen  fyysinen  korkeus  on  kaksi  tuumaa.  Tällä  hetkellä 

palvelin tukee maksimissaan kahta kuusiytimisiä Intel  Xeon 5600 -sarjan prosessoria ja 

siihen voidaan liittää 384 gigatavua RAM-muistia. Palvelimen sisäiset kiintolevyt hallitaan 

Smart Array RAID –ohjaimen välityksellä, jossa on akkuvarmennettu kirjoitusvälimuisti ja 

RAID6 –suojaus. DL380 G7 sisältää kuusi laajennuspaikkaa, joihin voidaan liittää muun 

muassa tallennusverkoissa käytettäviä liityntäkortteja. Kuvassa 29 esitellään HP Proliant 
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DL380 G7 –palvelimen rakennetta [19]. Tässä esimerkkiympäristössä käytetään G4 ja G5 

sukupolven palvelimia, joihin on asennettu Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmä.

Kuva 7, HP Proliant DL380 G7 -palvelin

2.7 Testaus

Tässä luvussa on tarkoitus testata FCIP-tunnelin toimivuutta ja suoristuskykyä muutamalla 

FCIP-tunnelia  kuormittavalla  menetelmällä.  Testauksessa  käytetään  edellisessä  luvussa 

esiteltyjä HP Proliant DL380 -palvelimia ja EVA8100-levyjärjestelmiä.  

2.7.1 Suunnitelma

Testaussuunnitelmassa  pyritään  ensisijaisesti  testaamaan  FCIP-tunnelin  suorituskykyä. 

Suorituskykytestauksen  vaiheet  havainnollistetaan  kuvassa  30.  Suorituskyvyn 

ensimmäisessä vaiheessa mittaus on tarkoitus toteuttaa siten, että ensin luodaan pehmeät 

vyöhykkeet  yhdestä  EVA8100-levyjärjestelmän  Fibre  Channel  –portista  samassa 

konesalissa  olevan  palvelimen  Fibre  Channel  -porttiin.  Tämän  jälkeen  EVA8100-
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levyjärjestelmästä  luodaan  yksi  100Gb  levyalue,  joka  näytetään  palvelimelle.  LUN 

formatoidaan  käyttämällä  NTFS-tiedostojärjestelmää (engl.  Filesystem).  Lopuksi 

palvelimilla  ajetaan  IOMeter-ohjelmistoa  erikseen  määritellyillä  asetuksilla.  IOMeter 

kuormittaa  EVA8100-levyjärjestelmästä  näytettyä  levyaluetta  ja  mittaa  suorituskykyä 

palvelimen näkökulmasta. Tämän ensimmäisen testin tarkoituksena on selvittää millainen 

suorituskyky  saavutetaan  paikallisessa  tallennusverkossa.  Tämä  testi  ajetaan  erikseen 

molemmissa konesaleissa, jotta lähtökohdat tuleville testauksille saadaan selville. 

Testauksen toisessa vaiheessa luodaan reititys konesalien välille. Tarkoituksena on testata 

yhtä yhteyttä kerrallaan siten, että ensin konesalin A palvelin käyttää konesalissa B olevan 

levyjärjestelmän  levyaluetta.  Tarkoituksena  on  käyttää  samaa  levyaluetta  kuin 

ensimmäisessä  testissä,  jotta  muuttajat  pysyisivät  samoina.  Ennen  suorituskyvyn 

mittaamista  levyalue  formatoidaan  uudelleen,  jotta  testauksen  ensimmäisessä  vaiheessa 

tehdyt  muutokset  eivät  vaikuta  muihin  testeihin.  Lopuksi  ajetaan  IOMeteriä  samoilla 

parametreilla kuin testauksen ensimmäisessä vaiheessa, jotta saadaan selville millainen ero 

suorituskyvyssä on. Tämä testi tehdään myös toisin päin siten, että konesalin B palvelin 

käyttää konesalin A levyjärjestelmää. 

Testauksen  kolmannessa  vaiheessa  käynnistetään  vaiheen  kaksi  testiohjelmat 

yhtäaikaisesti.  Tällä testillä pyritään selvittämään saadaanko FCIP-tunnelia kuormitettua 

enemmän,  jos  käytetään  yhtäaikaisesti  kahta  palvelinta  ja  levyjärjestelmää.  Samalla 

saadaan havaintoaineistoa siitä miten FCIP-tunneli käyttäytyy jos tunnelin maksimiarvoja 

lähestytään.  Tämä  testi  toistetaan  muuttamalla  reitittimen  parametreja,  jotta  voidaan 

todentaa onko muutoksilla vaikutusta suorituskykyyn.

Käytettävyystestissä  jätetään  testiohjelma  pyörimään  vuorokaudeksi 

suorituskykytestauksen viimeisen vaiheen mukaisesti.  Tällä testillä pyritään selvittämään 

miten  liikenne  toimii  vuorokauden  aikajänteellä.  Testissä  pyritään  käyttämään 

mahdollisuuksien  mukaan  samoja  parametreja  kuin  aikaisemmissa  testeissä,  elleivät 

aikaisemmat  testitulokset  edellytä  muutoksia.  Testauksen  lopuksi  poistetaan  kaikki 

käytetyt konfiguraatiot.
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Kuva 8, testisuunnitelman vaiheet

2.7.2 Konfiguraatiot

Testauksessa käytetty ympäristö pohjautuu kuvaan 30. Kuvassa esitetään, mitä datapolkuja 

data kulkee kussakin testissä. Ympäristö on konfiguroitu käyttäen kunkin laitteen natiiveja 

hallintaohjelmistoja. Kaikille testeille yhteiset parametrit kuvataan tarkemmin liitteessä 1. 

Testauksessa käytetyt  EVA8100-levyjärjestelmät  ovat lähes identtisiä,  ainoana erona on 

levyryhmissä (engl.  Disk Group) oleva vapaalevytila. EVA:n tapauksessa levyryhmä on 

kokonaisuus,  jossa  kaikki  ryhmään  kuuluvat  levyt  ovat  samanarvoisia.  Levyryhmään 

luodut  levyalueet  käyttävät  tasaisesti  kaikkia  ryhmään  kuuluvia  fyysisiä  kiintolevyjä. 

Testikonfiguraatiossa  käytetyt  levyryhmät  koostuvat  kahdeksastakymmenestä  300GB:n 

kiintolevystä  ja  jokaisen  kiintolevyn  suurin  mahdollinen  pyörimisnopeus  on  15  000 

kierrosta  minuutissa.  Tässä  testissä  käytetty  100GB  levyalue  siis  jakautuu  tasaisesti 

kahdeksallekymmenelle fyysiselle kiintolevylle. Levyalueen suojaustasoksi valittiin Vraid 

0,  jonka  vastaava  normaali  RAID-taso  on  RAID  0.  Testissä  käytetyllä  datalla  ei  ole 

merkitystä,  vaikka  levyalue  jostain  syystä  menetettäisiinkin.  Levyjärjestelmän 
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konfiguraatioissa on huomioitavaa se, että testissä käytetty levyalue esitetään palvelimille 

ainoastaan  yhden  Fibre  Channel  -portin  välityksellä.  Tämä  ei  ole  EVA:n  kannalta 

optimaalinen  tapa  toimia,  sillä  levyjärjestelmä  toimii  parhaiten  käyttämällä  kaikkia 

aktiivisia Fibre Channel -portteja. Levyjärjestelmään kohdistuvaa käyttöä ja kuormitusta 

haluttiin kuitenkin rajata mahdollisimman paljon ja tämä oli käytännöllisesti katsoa ainoa 

vaihtoehto toteuttaa tuo vaatimus.  Tämä menetelmä vaikuttaa suorituskykyä alentavasti, 

mutta testauksen tarkoituksena ei ole mitata  levyjärjestelmän suorituskykyä  vaan FCIP-

tunnelin toiminnallisuutta.

Palvelimina  käytetään  HP Proliant  DL380 -palvelimia,  jotka  poikkeavat  toisistaan  niin 

suorituskyvyllisesti  kuin  myös  konfiguraatioiltaan.  srv_a_tst_001-palvelin  on  tarkalta 

malliltaan DL380 G5. Palvelimessa on kaksi fyysistä Intel Xeon 5160 prosessoria, jotka 

toimivat  3 GHz kellotaajuudella.  Jokaisessa prosessorissa on kaksi  ydintä  ja näin ollen 

palvelimen käytössä on siis neljä loogista prosessoria.  Fyysistä  muistia  palvelimella  on 

yhteensä  kolme  gigatavua.  srv_b_tst_001-palvelin  on  tarkalta  malliltaan  DL380  G4. 

Palvelimessa  on  kaksi  fyysistä  Intel  Xeon  prosessoria,  jotka  toimivat  3,4  GHz 

kellotaajuudella. Nämä prosessorit sisältävät myös kaksi erillistä ydintä, joten myös tällä 

palvelimella  on  käytössään  neljä  loogista  prosessoria.  Fyysistä  muistia  palvelimella  on 

yhteensä kuusi gigatavua.  Molemmille  palvelimille  on asennettu Windows 2003 Server 

-käyttöjärjestelmä  ja  Fibre  Channel  -liityntäkortteina  ovat  4Gbps  nopeudella  toimivat 

Emulexin valmistamat HBA-kortit.

Testauksessa  käytetyt  levyalueet  alustetaan (engl.  Format)  käyttämään  NTFS-

tiedostojärjestelmää  oletusparametreilla.  Samoja  alustusparametreja  käytetään  kaikissa 

testeissä.  IOMeter-ohjelmisto  konfiguroidaan  käyttämään  kymmenen  megatavun 

siirtoyksiköitä.  Oletusarvoisesti  tässä testauksessa käytetään ainoastaan lukuoperaatioita. 

Lukuoperaatiot  suoritetaan  käyttämällä  peräkkäisiä  lukuoperaatioita  ja  yhtä  lukevaa 

prosessia kerrallaan. Jos tässä esitellyistä testausparametreista poiketaan, ilmoitetaan siitä 

kyseisen testin yhteydessä.

Ensimmäinen testi
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Ensimmäisessä  testissä  on  tarkoituksena  hakea  muille  testauksille  suorituskyvyllinen 

vertauspohja  ja  todistaa,  että  palvelimet  ja  levyjärjestelmät  pystyvät  tuottamaan  FCIP-

tunnelin  testauksessa  vaadittavan  suorituskyvyn.  Kuvassa  31  havainnollistetaan  tässä 

testissä käytetty ympäristö ja sen riippuvuudet. Palvelimen liityntäkortin WWN-osoitteen 

ja  levyjärjestelmän  laiteohjainportin  WWN-osoitteen  välille  muodostetaan  pehmeä 

vyöhyke. Tässä toteutuksessa vyöhykkeen nimi on <palvelimen nimi>_<käyttötarkoitus>, 

eli  esimerkiksi  palvelimen  srv_a_tst_001 vyöhyke  on  nimeltään  srv_a_tst_001_STO ja 

siihen kuuluu kaksi peitenimeä: SRV_A_TST_001 ja STO_A_EVA_001. Peitenimien käyttö 

helpottaa  konfiguraatioiden  muuttamista,  sillä  WWN-osoitteiden  käyttäminen  on melko 

työlästä.  SRV_A_TST_001 on  peitenimi  WWN-osoitteelle  10:00:00:00:c9:74:95:ff ja 

STO_A_EVA_001 WWN-osoitteelle  50:00:1f:e1:50:08:15:c9.  Toimiakseen  vyöhyke 

täytyy  liittää  kudoksen  vyöhykekonfiguraatioon.  Konesalin  A  tapauksessa 

vyöhykekonfiguraation  nimi  on  a_even.   Vyöhykekonfiguraation  aktivoinnin  jälkeen 

voidaan  levyjärjestelmältä  näyttää  luotu  100Gb  levyalue  palvelimen  liityntäkortille. 

Konesalissa B luodaan täysin identtinen testikonfiguraatio konesalin B nimillä ja WWN-

osoitteilla. Liitteessä 2 esitetään tarkemmin vyöhykkeiden luonti ja vyöhykekonfiguraation 

käyttöönotto.
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Kuva 9, Ensimmäisen testi

Toinen testi

Toisen  testin  tarkoituksena  on  tutkia  miten  FCIP-tunneli  käyttäytyy  kun  palvelimet 

käyttävät  toisessa  konesalilla  olevaa  levyjärjestelmää.  Testissä  käytetään  samoja 

levyalueita  kuin  ensimmäisessäkin  testissä,  levyt  formatoidaan  uudelleen  ennen  testin 

aloittamista. Tämä testi jaetaan kahteen osaan, testi 2.1 keskittyy srv_a_tst_001-palvelimen 

ja  sto_b_eva_001-levyjärjestelmän väliseen liikenteeseen. Testi 2.2 keskittyy vastaavasti 

srv_b_tst_001-palvelimen  ja  sto_b_eva_001-levyjärjestelmän  väliseen  liikenteeseen. 

Kuvassa  32  esitetään  tässä  testissä  käytetty  ympäristö  ja  sen  muuttujat.  Tässä  testissä 

käytetään pohjana ensimmäisessä testissä luotuja peitenimiä,  mutta  käytetyt  vyöhykkeet 

poistetaan  ennen toisen  testin  konfiguraatioiden  luomista.  Vyöhykkeet  luodaan samalla 

periaatteella  kuin  ensimmäisessä  testissä.  Erona  on  kuitenkin  se,  että  jokaisesta 
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vyöhykkeestä täytyy olla identtinen kopio myös toisen konesalin vyöhykekonfiguraatiossa. 

Tämä siitä syystä, että Brocaden reititys toimii vyöhykekonfiguraatioita vertailemalla ja jos 

vyöhykkeen sisältämää WWN-osoitetta ei ole löydy paikallisesta Fibre Channel -verkosta, 

tiedustellaan  tunnistaako  reititin  kyseistä  WWN-osoitetta.  Jos  molempien  konesalien 

vyöhykekonfiguraatiot  sisältävät  sisällöltään  täysin  identtiset  vyöhykkeet,  reititetään 

liikenne  FCIP-tunnelin  läpi  toisen  konesalin  Fibre  Channel  -verkkoon.  Reititettävät 

vyöhykkeet  on  nimetty  seuraavasti:  LSAN_srv_a_tst_001_sto_b_eva_001 ja 

LSAN_srv_b_tst_001_sto_a_eva_001.  FCIP-tunnelissa  käytetään  suurimmilta  osin 

oletusarvoja.  Liitteessä  3  esitetään  tarkemmin  vyöhykkeiden  luonti,  FCIP-tunnelin 

parametrit ja muutokset ensimmäisen testin vyöhykekonfiguraatioon.

Kuva 10, Toinen testi

Kolmannen  testin  ja  käytettävyystestin  konfiguraatiot  ovat  identtisiä  toisessa  testissä 

luodun  konfiguraation  kanssa.  Kolmannessa  testissä  käynnistetään  testit  2.1  ja  2.2 

samanaikaisesti. 
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Käytettävyystestissä  käytetään  samoja  periaatteita  kuin  kolmannessa  testissä. 

Käytettävyystestissä FCIP-tunnelin parametreja muokataan kuitenkin käyttötarkoitukseen 

paremmin  sopiviksi.  Liitteessä  4  esitellään  tarkemmin  käytettävyystestiin  tehdyt 

muutokset.

2.7.3 Testitulokset

Tässä luvussa esitellään toteutettujen testien tulokset, testauksen eteneminen ja mahdolliset 

muutokset  alustavaan  testisuunnitelmaan.  Kaikille  testeille  yhteisiä  parametreja  olivat 

tiedostojärjestelmän  alustus  ja  yhden  alullepanijan  vyöhykkeet.  Ensimmäisissä  testeissä 

IOMeter  konfiguroitiin  käyttämään  ainoastaan  peräkkäisiä  lukuoperaatioita,  jossa 

käytettiin  kymmenen  megatavun  siirtoyksiköitä.  Prosessorien  kuormitus  oli  jokaisessa 

testissä  noin  3-4 %.  srv_b_tst_001-palvelimella  oli  samanaikaisesti  ajossa  muitakin 

prosesseja  ja  tästä  syystä  IOMeter  ei  pystynyt  tarkasti  mittaamaan  kuormitusta. 

Prosessorien  kuormitus  tällä  palvelimella  tarkistettiin  manuaalisesti  käyttämällä 

Windowsin resurssienhallintaa.

Ensimmäinen testi

Ensimmäisen testin tarkoituksena oli saada selville millainen suorituskyky testilaitteistolla 

saavutetaan,  kun  käytetään  paikallisen  Fibre  Channel  -verkon  laitteita.  Tämän  testin 

ensisijaisena  tarkoituksena  oli  luoda  pohja  FCIP-tunnelia  käyttäville  testauksille. 

Oletusarvona oli,  että suorituskyvyn täytyy olla parempi kuin 1Gbps TCP/IP -yhteyden 

teoreettinen maksimiarvo. Alustavaksi raja-arvoksi määriteltiin siis 125MBps, joka täytyisi 

tässä testissä ylittää.  Jos tätä arvoa ei  saavuteta,  täytyisi  palvelimen ja levyjärjestelmän 

konfiguraatioita muuttaa siten, että haluttu suorituskyky saavutetaan.

Ensimmäisessä  testissä  käytettiin  jo  aikaisemmin  esiteltyjä  oletusparametreja.  Tässä 

testissä  käytettiin  konesalin  A  laitteistoa  siten,  että  srv_a_tst_001 lukee  tietoja  yhden 

tunnin  ajan  sto_a_eva_001-levyjärjestelmän  levyalueelta.  Täysin  identtinen  testi 

toteutettiin  myös  konesalin  B -laitteistolla.  Testissä  käytettiin  ainoastaan  yhtä lukevaa 

prosessia (engl.  Worker).  alustavasti  oletettiin,  että raja-arvoksi määritelty suorituskyky 

saavutetaan ilman ylimääräisiä muutoksia. Molemmissa konesaleissa I/O-kuorma oli hyvin 
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tasaista,  eikä  I/O-virta  juuri  heitellyt  mittauksen  aikana.  Hajonta  keskiarvoisesta 

suorituskyvystä  oli  noin  2MBps.  Tämän  perusteella  voidaan  todeta,  ettei  satunnaisia 

ulkopuolisia  haittatekijöitä  havaittu.  Konesalissa  A  saavutettiin  keskimäärin  141MBps 

suorituskyky,  transaktioiden  vasteajan  ollessa  noin  71  millisekuntia.  srv_a_tst_001-

palvelimen  testitulokset  esitetään  tarkemmin  taulukossa  1.  Konesalissa  B  saavutettiin 

164MBbps  suorituskyky,  transaktioiden  vasteajan  ollessa  noin  61  millisekuntia. 

Palvelimen srv_b_tst_001 testitulokset esitellään taulukossa 2.

Taulukko 1, testi 1 palvelimella srv_a_tst_001

Workers IOps MBps Read MBps
Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

1 14.112619 141.126192 141.126192 0.000000 70.856759 0.000000 70.856759

Taulukko 2, testi 1 palvelimella srv_b_tst_001

Workers IOps MBps Read MBps
Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

1 16.426338 164.263384 164.263384 0.000000 60.874339 0.000000 60.874339

Molemmat suorituskykytestit  ylittivät  alustavasti  määritellyn  125MBps raja-arvon, joten 

laitteiston  suorituskykyä  ei  tarvinnut  optimoida.  Paikallisen  tallennusverkon nopeudeksi 

saadut mittaustulokset olivat huonoja. Tiedossa kuitenkin oli, että levyjärjestelmät olivat 

samaan aikaan myös muussa käytössä ja käytetty konfiguraatio ei ollut levyjärjestelmän 

kannalta optimaalinen. Tämän testiohjelman tarkoituksena ei ole mitata levyjärjestelmien 

suorituskykyä  paikallisissa  Fibre  Channel  -verkoissa,  vaan  FCIP-tunnelin 

toiminnallisuutta. Näiden faktojen valossa testitulokset hyväksyttiin ja testausta päätettiin 

jatkaa.

Toinen testi
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Toinen testi toteutettiin kuvan 32 esittämällä tavalla. Tässä testissä palvelimet käyttivät eri 

konesaleissa olevia levyjärjestelmiä. Kaikki liikenne reititettiin FCIP-tunnelin läpi. Tämän 

testin  ensisijaisena  tarkoituksena  oli  luoda  pohja  jatkotestaukselle,  jossa  FCIP-tunnelia 

pyrittiin kuormittamaan enemmän. Alustavasti arvioitiin, että tunnelin läpi pitäisi kulkea 

liikennettä vähintään 80MBbps, toiveissa oli kuitenkin saavuttaa 100MBps suorituskyky. 

Testille  ei  kuitenkaan  määritelty  minimivaatimuksia,  sillä  mahdollisuuksia  tunnelin 

uudelleen  konfiguroimiseksi  ei  ollut.  FCIP-tunnelissa  käytetyt  parametrit  on  kuvattu 

tarkemmin liitteessä 3.

Testissä 2.1 käytettiin aiempia oletusparametreja ilman muutoksia. Näin mahdollistettiin 

suora vertailu ensimmäisessä testissä saatujen tulosten kanssa. Tässä testissä ympäristöä 

käytettiin  siten,  että  srv_a_tst_001 lukee  tietoja  yhden  tunnin  ajan  sto_b_eva_001-

levyjärjestelmän  levyalueelta.  Keskimääräiseksi  suorituskyvyksi  saatiin  69MBps, 

transaktioiden vasteajan ollessa noin 144 millisekuntia.  Tämän testin tulokset  esitellään 

tarkemmin  taulukossa  3.  Tarkkailemalla  reitittimen Ethernet-portin  liikennettä,  todettiin 

että  portin  läpi  kulki  liikennettä  noin  75MBps.  Suorituskyvyllisesti  ei  aivan  ylletty 

odotuksiin,  mutta  liikenne  oli  tasaista  ja  virheetöntä.  Sama  testi  käynnistettiin  myös 

käyttämällä palvelinta srv_b_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_a_eva_001 levyaluetta. Tämä 

testi  tuotti  lähestulkoon  identtisen  tuloksen  aikaisemman  testin  kanssa,  joten  testiä 

päätettiin  muokata  hieman.  Oli  oletettavaa,  että  suorituskykyä  rajoittava  tekijä  ei  ollut 

päätelaitteissa  vaan  FCIP-tunnelissa.  Testisuunnitelmaa  muutettiin  siten,  että  IOMeter 

käynnisti  yhtäaikaisesti  neljä  lukevaa  prosessia.  Tällä  testillä  pyrittiin  luomaan  lisää 

kuormaa  palvelimen  päähän,  jonka  tarkoituksena  oli  selvittää  miten  FCIP-tunnelin 

suorituskyky  muuttuu.  Jokainen  lukeva  prosessi  toimi  lähes  identtisellä  nopeudella  ja 

prosessorien  kuormitus  ei  juuri  muuttunut  ollen  tässäkin  testissä  noin  3 %. 

Kokonaisuudessaan  suorituskyvyksi  saatiin  74MBps.  Transaktioiden  keskimääräinen 

vasteaika  nousi  jo  539 millisekuntiin  ja  tästä  voidaan  päätellä,  että  FCIP-tunneli  alkoi 

kuormittua.  Testin  2.2 tulokset  esitetään  tarkemmin  taulukossa 4.  Reitittimen  Ethernet-

portin  läpi  kulki  liikennettä  noin  78MBps,  joka  oli  jo  hyvin  lähellä  oletettua  80MBps 

suorituskykyä. Liitteessä 5 esitetään tarkemmin Ethernet-portin arvot.
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Taulukko 3, testi 2.1 palvelimen srv_a_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_a_eva_001 välillä

Workers IOPs MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

1 6.901091 69.010912 69.010912 0.000000 144.896949 0.000000 144.896949

Taulukko 4, testi 2.2 palvelimen srv_a_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_b_eva_001 välillä

Workers IOPs MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 7.418295 74.182951 74.182951 0.000000 539.172592 0.000000 539.172592
1 1.854188 18.541881 18.541881 0.000000 539.313915 0.000000 539.313915
1 1.854817 18.548171 18.548171 0.000000 539.091251 0.000000 539.091251
1 1.854672 18.546719 18.546719 0.000000 539.155196 0.000000 539.155196
1 1.854618 18.546180 18.546180 0.000000 539.130040 0.000000 539.130040

Testitulosten  analysoinnin  jälkeen  päätettiin  kokeilla  vielä  pikatestiä  käyttämällä 

reitittimen tarjoamaa datan tiivistys-palvelua. Tämä testi toteutettiin muutaman minuutin 

otoksella,  sillä  tarkoituksena  oli  ainoastaan  havainnoida  mahdollinen  vaikutus.  Testissä 

käytettiin myös edellisen testin tapaan neljää lukevaa prosessia ja palvelinta srv_a_tst_001. 

Mittaustulokseksi  saatiin  127MBps, vasteajan ollessa 314 millisekuntia.  Ethernet  portin 

läpi dataa kulki noin 132MBps. Mittaustulokset esitetään tarkemmin taulukossa 5.

Taulukko 5, testi 2.3 palvelimen srv_a_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_b_eva_001 välillä

Workers IOPs MBps Read MBps
Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 12.694184 126.941836 126.941836 0.000000 314.615937 0.000000 314.615937
1 3.155663 31.556631 31.556631 0.000000 316.135164 0.000000 316.135164
1 3.181843 31.818426 31.818426 0.000000 313.899630 0.000000 313.899630
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1 3.167719 31.677189 31.677189 0.000000 315.049305 0.000000 315.049305
1 3.188959 31.889591 31.889591 0.000000 313.399358 0.000000 313.399358

Kolmas testi

Kolmannessa testissä toimittiin kuvan 32 mukaisesti käyttämällä kuvassa esitettyjä testejä 

2.1  ja  2.2  samanaikaisesti.  Toiminnallisuudeltaan  tämä  testi  oli  lähes  identtinen  toisen 

testin  kanssa.  Erona  oli  ainoastaan  se,  että  tässä  testissä  IOMeter  käynnistettiin 

samanaikaisesti  molemmilla  palvelimilla.  Oletusarvona  palvelinten  yhteenlasketulle 

lukuoperaatioille  pidettiin  120MBps  suorituskykyä.  Tämän  olettamuksen  perustana 

käytettiin  aikaisempien  testien  tuloksia  ja  1Gbps  Ethernet  verkon  full  duplex 

-ominaisuutta.

Testissä 3.1 käytettiin IOMeterin oletusparametreja sillä erolla, että lukevia prosesseja oli 

käytössä  neljä  yhden  sijaan.  FCIP-tunnelissa  ei  käytetty  datan  tiivistystä.  Testiaika  oli 

sama kuin  edellisissä  testeissä  eli  yksi  tunti,  liikenteen  ollessa  edelleen  hyvin  tasaista. 

Palvelimen  srv_a_tst_001 suorituskyky  lukuoperaatioissa  oli  64MBps,  transaktioiden 

vasteajan  ollessa  621  millisekuntia.  Tämän  palvelimen  tulokset  esitellään  tarkemmin 

taulukossa  6.  Palvelimen  srv_b_tst_001 suorituskyky  oli  aavistuksen  parempi,  ollen 

65MBps. Transaktioiden vasteaika tällä palvelimella oli 616 millisekuntia, joka sekin oli 

hieman parempi  kuin konesalin  A -palvelimella.  Palvelimen  srv_b_tst_001 testitulokset 

esitellään taulukossa 7. Kahdensuuntainen liikenne oli palvelimilta mitattuna 129MBps ja 

Ethernet-portilta mitattuna noin 136MBps.

Taulukko 6, testi 3.1 palvelimen srv_a_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_b_eva_001 välillä

Workers IOps MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 6.432264 64.322642 64.322642 0.000000 621.349504 0.000000 621.349504
1 1.606373 16.063732 16.063732 0.000000 621.703812 0.000000 621.703812
1 1.609467 16.094674 16.094674 0.000000 621.107291 0.000000 621.107291
1 1.607592 16.075924 16.075924 0.000000 621.430040 0.000000 621.430040
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1 1.608831 16.088312 16.088312 0.000000 621.157406 0.000000 621.157406

Taulukko 7, testi 3.1 palvelimen srv_b_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_a_eva_001 välillä

Workers IOps MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 6.486084 64.860837 64.860837 0.000000 616.151773 0.000000 616.151773
1 1.619961 16.199609 16.199609 0.000000 616.873309 0.000000 616.873309
1 1.621293 16.212929 16.212929 0.000000 615.900290 0.000000 615.900290
1 1.621854 16.218540 16.218540 0.000000 615.899637 0.000000 615.899637
1 1.622976 16.229760 16.229760 0.000000 615.934565 0.000000 615.934565

Kolmannen  testin  toisessa  vaiheessa  kokeiltiin  myös  kirjoitusoperaatioita.  Kirjoitus-  ja 

lukuoperaatioiden  suhde  jaettiin  siten,  että  50 %  transaktioista  oli  kirjoitus-  ja  50 % 

lukuoperaatioita.  Muuten  parametrit  pidettiin  identtisinä  testin  3.1  kanssa.  Palvelimella 

srv_a_tst_001 lukuoperaatioiden  nopeudeksi  mitattiin  24MBps ja  kirjoitusoperaatioiden 

nopeudeksi  24MBps,  kokonaissuorituskyvyn  ollessa  49MBps.  Lukuoperaatioissa 

transaktioiden vasteaika  oli  820 millisekuntia  ja kirjoitusoperaatiossa 822 millisekuntia. 

Taulukossa 8 esitellään  palvelimen  srv_a_tst_001 mittausarvot  tarkemmin.  Palvelimella 

srv_b_tst_001 mitattu  suorituskyky  oli  aavistuksen  parempi,  ollen  lukuoperaatioilla 

28MBps  ja  kirjoitusoperaatioilla  30MBps.  Transaktioiden  vasteajatkin  olivat  hieman 

parempia:  lukuoperaatioilla  684 millisekuntia  ja kirjoitusoperaatioilla  694 millisekuntia. 

Kandensuuntainen  liikenne  oli  palvelimilta  mitattuna  107MBps  ja  Ethernet-portilta 

mitattuna noin 99MBps. Taulukossa 9 on palvelimen srv_b_tst_001 suorituskykyarvot.

Taulukko 8, testi 3.2 palvelimen srv_a_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_b_eva_001 välillä

Workers IOps MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 4.861035 48.610352 24.416709 24.193643 820.351640 822.999489 821.669501

34



1 1.216697 12.166969 6.120579 6.046390 821.434974 820.885462 821.161893
1 1.213810 12.138099 5.679294 6.458805 826.162774 817.719099 821.669809
1 1.215765 12.157651 6.152957 6.004693 821.456059 820.351965 820.910744
1 1.214763 12.147634 6.463879 5.683755 813.160910 834.060098 822.939429

Taulukko 9, testi 3.2 palvelimen srv_b_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_a_eva_001 välillä

Workers IOps MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 5.800858 58.008576 28.466210 29.542366 684.180739 693.763510 689.061184
1 1.448856 14.488562 7.160463 7.328099 683.364268 696.087492 689.799485
1 1.449369 14.493691 7.210911 7.282780 686.375230 693.155102 689.781975
1 1.449456 14.494559 7.511253 6.983306 683.022195 696.107116 689.326354
1 1.453176 14.531765 6.583584 7.948181 683.985130 690.124438 687.343038

Kolmannen  testin  viimeinen  vaihe  toteutettiin  lähes  samalla  tavalla  kuin  toinen  vaihe, 

ainoana muutoksena oli reitittimillä aktivoitu datan tiivistys.  Palvelimella  srv_a_tst_001 

lukuoperaatioiden  nopeudeksi  mitattiin  33MBps  ja  kirjoitusoperaatioiden  nopeudeksi 

32MBps,  kokonaissuorituskyvyn  ollessa  66MBps.  Lukuoperaatioiden  transaktioiden 

vasteaika oli 610 millisekuntia  ja kirjoitusoperaatiolla  608 millisekuntia.  Taulukossa 10 

esitellään  palvelimen  srv_a_tst_001 arvot  tarkemmin.  Palvelimella  srv_b_tst_001 

suorituskyky oli aavistuksen heikompi, lukuoperaatioilla 30MBps ja kirjoitusoperaatioilla 

34MBps,  kokonaissuorituskyvyn  ollessa  64MBps.  Transaktioiden  vasteajatkin  olivat 

hieman  huonompia:  lukuoperaatioilla  614  millisekuntia  ja  kirjoitusoperaatioilla  627 

millisekuntia. Kahdensuuntainen liikenne oli palvelimilta mitattuna 130MBps ja Ethernet-

portilta  mitattuna  noin  133MBps.  Taulukossa  11  on  palvelimen  srv_b_tst_001 

suorituskykyarvot.

35



Taulukko 10, testi 3.3 palvelimen srv_a_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_b_eva_001 

välillä

Workers IOps MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 6.562024 65.620236 33.268315 32.351920 609.877052 608.343009 609.120751
1 1.642767 16.427669 8.213835 8.213835 600.720915 616.010479 608.365697
1 1.639257 16.392570 8.050295 8.342275 620.686952 598.284809 609.286370
1 1.638614 16.386142 8.339003 8.047138 606.551100 613.851699 610.136382
1 1.641385 16.413854 8.665182 7.748672 611.716662 605.321349 608.697555

Taulukko 11, testi 3.3 palvelimen srv_b_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_a_eva_001 

välillä

Workers IOps MBps
Read 
MBps

Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 6.434540 64.345401 30.223208 34.122193 614.371354 626.652174 620.884040
1 1.606298 16.062976 7.784019 8.278957 617.460416 624.723685 621.203950
1 1.608923 16.089232 7.394772 8.694459 619.986374 620.980546 620.523615
1 1.607884 16.078840 7.569148 8.509693 609.994443 632.133432 621.711456
1 1.611435 16.114353 7.475269 8.639084 610.052865 628.795692 620.101103

Käytettävyystesti

Viimeisenä  testinä  toteutettiin  käytettävyystesti,  jossa  FCIP-tunnelia  kuormitettiin 

yhtäjaksoisesti vuorokauden ajan. IOMeterin kannalta käytettiin samoja parametreja kuin 

testissä  3.1,  eli  lukevia  prosesseja  oli  neljä  ja  käytettiin  ainoastaan  lukuoperaatioita. 

Reitittimien  parametreista  päällä  oli  datan  tiivistys,  kirjoitusliikenteen  puskurointi  ja 

nauhuriliikenteen  optimointi.  Kirjoitusliikenteen  puskuroinnilla  ja  nauhuriliikenteen 

optimoinnilla ei ollut vaikutusta tähän testiin, sillä kirjoitusoperaatioita ei suoritettu. Ennen 

testiä  nollattiin  myös  reitittimien  porttilaskurit,  jotta  jälkeenpäin  voitaisiin  tarkistaa 
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mahdollisten  virheiden  määrä  ja  se  kuinka  paljon  dataa  testissä  siirrettiin.  Tarkemmat 

tiedot reitittimien asetuksista on esitelty liitteessä 4. Liikenne käytettävyystestissä oli hyvin 

tasaista  vaihteluvälin  pysytellessä  edelleen  2MBps  sisällä.  Palvelimen srv_a_tst_001 

suorituskyky  lukuoperaatioissa  oli  118MBps,  transaktioiden  vasteajan  ollessa  340 

millisekuntia. Tämän palvelimen tulokset esitellään tarkemmin taulukossa 12. Palvelimen 

srv_b_tst_001 suorituskyky  oli  lähes  identtinen,  ollen  myös  118MBps.  Vasteaika  tällä 

palvelimella oli 339 millisekuntia, joka sekin oli lähes identtinen konesalin A -palvelimen 

kanssa.  Palvelimen  srv_b_tst_001 testitulokset  esitellään  tarkemmin  taulukossa  13. 

Kahdensuuntainen  liikenne  oli  palvelimilta  mitattuna  235MBps  ja  Ethernet-portilta 

mitattuna  noin  250MBps.  Testissä  siirrettiin  yhteensä  noin  22  teratavua  dataa  FCIP-

tunnelin läpi ilman virheitä. Tarkemmat tiedot reitittimien laskureista ja arvoista esitellään 

liitteessä 6.

Taulukko 12, testi 4 palvelimen srv_a_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_b_eva_001 välillä

Workers IOps MBps Read MBps
Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 11.757455 117.574552 117.574552 0.000000 340.206931 0.000000 340.206931
1 2.939310 29.393096 29.393096 0.000000 340.213597 0.000000 340.213597
1 2.939411 29.394110 29.394110 0.000000 340.201538 0.000000 340.201538
1 2.939361 29.393613 29.393613 0.000000 340.206831 0.000000 340.206831
1 2.939373 29.393732 29.393732 0.000000 340.205758 0.000000 340.205758

Taulukko 13, testi 4 palvelimen srv_b_tst_001 ja levyjärjestelmän sto_a_eva_001 välillä

Workers IOps MBps Read MBps
Write 
MBps

Average 
Read 
Response 
Time

Average 
Write 
Response 
Time

Average 
Transaction 
Time

4 11.786755 117.867548 117.867548 0.000000 339.359061 0.000000 339.359061
1 2.946639 29.466386 29.466386 0.000000 339.364595 0.000000 339.364595
1 2.946655 29.466552 29.466552 0.000000 339.362492 0.000000 339.362492
1 2.946745 29.467450 29.467450 0.000000 339.353090 0.000000 339.353090
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1 2.946716 29.467160 29.467160 0.000000 339.356066 0.000000 339.356066

2.7.4 Yhteenveto testauksesta

Tässä luvussa analysoidaan saatuja testituloksia tarkemmin, vertaillaan saatuja tuloksia ja 

tehdään testauksesta yhteenveto. 

Testauksien pohjaksi mitattiin ensimmäisessä testissä laitteiden suorituskyky paikallisissa 

Fibre  Channel  -verkoissa.  Kaaviossa  1  esitetään  ensimmäisen  testin  suorituskyky  ja 

keskimääräinen transaktion suorittamiseen kulunut aika. Itse suorituskyky oli paikallisesti 

kytketyille tallennuslaitteille huono, mutta siitä saatiin hyvä pohja tulevalle vertailulle.

 

Kaavio 1, ensimmäinen testi

Toisessa testisssä keskityttiin suorituskyvyn mittaamiseen siirrettäessä dataa FCIP-tunnelin 

käpi.  Testin  2.1  tulokset  ovat  suoraan  verrannollisia  ensimmäisessä  testissä  saatujen 

tulosten  kanssa.  Reittimen  oletusarvoja  käytettäessä  ja  verrattaessa  tuloksia  testiin  1, 
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huomataan  suorituskyvyn  tippuneen  yli  50%  ja  transaktiohin  käytetty  aika  on 

kaksinkertaistunut.  Lisättäessä  lukevia  prosesseja  kuten  testissä  2.2  tehtiin  saatiin 

suorituskykyä parannettua noin 7%, mutta transaktiohin käytetty aika lähes nelinkertaistui. 

Tästä voidaan päätellä, että FCIP-tunnelin suorituskyky käytetyillä asetuksilla alkoi tulla 

vastaan.  Todennäköisesti  kuormituksen  lisääminen  ei  olisi  enää  nostanut  FCIP-tunnelin 

suorituskykyä  vaan  transaktioihin  käytetty  aika  olisi  kasvanut  entisestään.  Testissä  2.3 

otettiin käyttöön reittittimen mahdollistama datan tiivistys ja tämän avulla suorituskykyä 

saatiin testiin 2.2 verrattuna lisää noin 71% ja transaktioihin käytetty aikakin putosi noin 

42%.  Datan  tiivistämisellä  saavutetiin  siis  huomattava  parannus  suorituskykyyn. 

Verrattaessa testin 2.3 tuloksia ensimmäiseen testiin huomataan, että ero suorituskyvyssä 

oli  enää  11%  paikallisessa  verkossa  tapahtuneeseen  testiin  verrattuna.  Tulokset  eivät 

kuitenkaan ole suoraan verrannollisia, sillä paikallisessa testissä käytettiin ainoastaan yhtä 

lukevaa prosessia ja testissä 2.3 neljää prosessia.

Kaavio 2, toinen testi

Kolmannessa  ja  neljännessä  testissä  keskityttiin  FCIP-tunnelin  kuormittamiseen 

käyttämällä  molempien salien laitteistoja samanaikaisesti.  Testissä 3.1 ei  käytetty  datan 

tiivistystä,  mutta  testissä  4  se  oli  käytössä.  Kaaviossa  3  havainnollistetaan  datan 

tiivistyksen vaikutus testeissä mitattuun suorituskykyyn.  Datan tiivistyksellä  saavutettiin 

molempiin  suuntiin  liikennöitäessä  82%  parannus  suorituskyvyssä.  Samaan  aikaan 
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transaktioiden vasteaika putosi noin 82%. Transaktioihin kulutettu aika havainnollistetaan 

kaaviossa  5.  Neljäs  testi  oli  samalla  tämän  testauksen  käytettävyystesti,  joka  jätettiin 

kuormittamaan  FCIP-tunnelia  vuorokaudeksi.  Testin  aikana  tunneli  toimi  erittäin 

luotettavasti, tuottaen samalla tasalaatuista suorituskykyä.

Kaavio 3, testien 3.1 ja 4 suorituskykyvertailu
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Kaavio 4, testien 3.1 ja 4 transaktioaikojen vertailu

Suunniteltujen testien lisäksi suoritettiin muutama pikatesti,  joissa otettiin mukaan myös 

kirjoitusoperaatioita.  Kaaviossa  5  esitetään  näiden testien  suorituskykyvertailu.  Testissä 

3.2 ei käytetty datan tiivistystä ja FCIP-tunnelin suorituskyvyksi  saatiin noin 107MBps. 

Testissä  3.3  datan  tiivistys  oli  käytössä  ja  suorituskyky  oli  noin  130MBps. 

Kirjoitusoperaatioiden  lisääminen  testiin  vaikutti  huomattavasti  myös  datan  tiivistyksen 

hyötyyn,  sillä  tässä  testissä  saavutettiin  ainoastaan  22 %  parannus.  Sama  trendi  on 

huomattavissa myös transaktioiden suoritusajassa, jotka on havainnollistettu kaaviossa 6. 
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Kaavio 5, testien 3.2 ja 3.3 suorituskykyvertailu
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Kaavio 6, testien 3.2 ja 3.3 transaktioaikojen vertailu

Testauksen  alussa  pyrittiin  seuraamaan  alustavaa  testaussuunnitelmaa,  mutta  testauksen 

edistyessä todettiin alustava testaussuunnitelma puutteelliseksi, joten testaussuunnitelmaa 

muutettiin  sitä  mukaa  kun  testaus  edistyi.  Kaiken  kaikkiaan  testaus  onnistui  hyvin  ja 

kaikista  testeistä  saatiin  mitattua  suorituskykyarvot.  Paikallisen  Fibre  Channel  –

tallennusverkon  suorituskykyyn  ei  päästy  missään  testissä,  vaikka  testeissä  käytettiin 

useampia  prosesseja  ja  muista  suorituskykyyn  vaikuttavia  tekijöitä.  Transaktioiden 

suoritusajat  olivat  moninkertaisia  paikallisessa  Fibre  Channel  -verkossa  tapahtuneeseen 

testaukseen verrattuna. Tuloksia analysoitaessa pohdittiin myös sitä, miksi FCIP-tunnelista 

ei saatu enempää suorituskykyä ilman datan tiivistämistä. Parametrien tarkistuksen jälkeen 

huomattiin, että FCIP-tunnelin MTU-arvo oli 1500. Kuten aikaisemmin tässä tutkielmassa 

esitettiin, on Fibre Channel kehys 2148 tavua. Fibre Channel –pakettien segmentoituminen 

selittää osaltaan sitä miksi suorituskykyä ei saatu enempää. Pakettien segmentoituminen ei 

kuitenkaan selitä kokonaisuudessaan sitä miksi suorituskyky jäi niin alhaiseksi. Tarkempi 
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suorituskykyanalyysi olisi vaatinut useita mittauksia ja parametrien tarkistuksia. Tähän ei 

kuitenkaan ollut  mahdollisuuksia  tämän testauksen puitteissa.  FCIP-tunnelissa  ja  siihen 

liittyvissä  komponenteissa  on  useita  erilaisia  parametreja,  joilla  on  myös  vaikutusta 

suorituskykyyn. Ympäristöä rakennettaessa kannattaa tutustua laitteistojen ominaisuuksiin 

ja käyttää hyväksi kaikkia parametreja mahdollisuuksien mukaan.

FCIP-tunneli toimi virheettömästi jokaisessa testissä ja vakauden puolesta sen käyttöä voi 

lämpimästi suositella. Täydellinen testaus olisi sisältänyt myös erilaisten virhetilanteiden 

simulointia,  pidemmän  aikavälin  tarkkailua  ja  mittaustulosten  keräämistä  useammista 

lähteistä. Testaukseen käytetty aika oli kuitenkin rajallinen ja annettujen mahdollisuuksien 

puitteissa voidaan todeta testauksen onnistuneen. Erilaisia testiskenaarioita olisi ollut vielä 

useita erilaisia, mutta kaikkea ei yksinkertaisesti tämän tutkielman puitteissa voitu testata. 

Olisi ollut  erittäin mielenkiintoista  testata FCIP-tunnelia  myös pidemmillä etäisyyksillä, 

esimerkiksi  200  kilometrin  etäisyys  olisi  todennäköisesti  tuottanut  erilaisia 

tutkimustuloksia.  Testauksessa  olisi  pitänyt  olla  mukana  myös  natiivi  iSCSI-reititys  ja 

iSCSI-yhdyskäytävällä  toteutettu  reititys,  jotta  oltaisiin  saatu  vertailupohjaa  myös  eri 

protokollien välillä. Vertailu myös  NFS-protokollan kanssa (engl.  Network File System) 

olisi ollut mielenkiintoista. 

Kokonaisuudessaan  voidaan  todeta,  että  tallennusverkkojen  reititys  TCP/IP-verkkojen 

ylitse  on  toimiva  ja  kustannustehokas  ratkaisu.  Ilman  TCP/IP-verkkoa  olisi  tämänkin 

testiympäristön täytynyt käyttää xWDM-ratkaisua tai pimeää kuitua. Näiden menetelmien 

käyttö  olisi  tullut  huomattavasti  kalliimmaksi  kuin olemassa  olevan tietoliikenneverkon 

käyttö. 
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3 Yhteenveto
Tallennuskapasiteetin  jakaminen palvelimien kesken on nykypäivänä olennaisen tärkeää 

tiedonhallinnan kannalta. Tallennusverkkojen suurin ongelma on aina ollut korkea hinta ja 

hallinnan  hankaluus.  Suorituskykyisten  ja  vikasietoisten  ympäristöjen  kustannukset 

nousevat  yleensä  niin  korkeiksi,  että  tällaiset  ympäristöt  ovat  olleet  ainoastaan  suurten 

yritysten  ja julkisten laitosten saatavilla.  Fibre Channel  -tallennusverkot  ovat  hallinneet 

markkinoita  jo  pitkään,  mutta  viime  vuosina  markkinoille  on  kuitenkin  saapunut 

vaihtoehtoisia  teknologioita.  Nämä  vaihtoehtoiset  teknologiat  ovat  tuoneet  mukanaan 

tervettä kilpailua markkinoille.  Vaihtoehtoiset  tekniikat pohjautuvat lähinnä Ethernet-  ja 

IP-protokolliin,  jolloin  tallennusverkon  liikenne  pystytään  yhdistämään  samaan 

infrastruktuuriin muun tietoverkkoliikenteen kanssa. Tämä konsolidointi alentaa nopeasti 

tallennusverkkojen  kustannuksia  ja  mahdollistaa  vikasietoisten  ja  suorituskykyisten 

ympäristöjen  saatavuuden myös  pienemmille  yrityksille  ja  organisaatioille.  FCoE tullee 

viemään  Fibre  Channelin  markkinaosuuksia  suurissa  palvelinkeskuksissa  ja  vastaavasti 

iSCSI luo uusia markkinoita pienemmissä yrityksissä ja organisaatioissa.

Maantieteellisten rajojen katoaminen ja vaatimukset tiedon jatkuvalle saatavuudelle ovat 

suuri  haaste  kaiken  kokoisille  organisaatioille.  Tästä  syystä  tallennusverkkojen 

yhdistäminen täytyy  pystyä  toteuttamaan turvallisesti  ja tehokkaasti.  Tässä tutkielmassa 

esiteltiin  eri  menetelmiä  tallennusverkkojen  yhdistämiseen.  Yhteinen  piirre  kaikille 

esitellyille  menetelmille  oli  niiden  toiminta  TCP/IP-verkon  kanssa.  TCP/IP-verkkojen 

käyttö  onkin  tällä  hetkellä  ainoa  kustannustehokas  menetelmä  tallennusverkkojen 

yhdistämiseksi  pidemmillä etäisyyksillä.  Menetelmän valinta riippuu pitkälti  ympäristön 

yksityiskohtaisista vaatimuksista. Selvää kuitenkin on, että FCIP tullee säilyttämään oman 

käyttötarkoituksensa  niin  olemassa  olevien  kuin  uusienkin  Fibre  Channel 

-tallennusverkkojen  yhdistämisessä.  iSCSIn  natiivit  reititysominaisuudet  tuovat 

kiistattomia etuja protokollan käyttöön. iSCSIlla on selvästi oma markkinansa, vaikka se ei 

vielä tällä hetkellä suoraan kilpailekaan Fibre Channel -pohjaisten ratkaisujen kanssa.

Tässä  tutkielmassa  luotiin  katsaus  tallennusverkkoratkaisujen  ominaisuuksiin  ja 

eroavaisuuksiin. Käytännön toteutuksessa esiteltiin esimerkkiympäristö ja testattiin Fibre 
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Channel –reititystä FCIP-tunnelin läpi. Testaus herätti useita mielenkiintoisia kysymyksiä, 

joiden  parissa  olisi  ollut  mielekästä  jatkaa.  Eri  protokollien  välisissä  eroissa  ja  näiden 

käytännön sovellutuksissa olisi työnsarkaa laajemmallekin tutkimukselle. 
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