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adi Adaptec ASR2120S je SCSI adi , na kterém lze nakonfigurovat "diskové pole", anglicky
RAID (Redundant Array of Inexpensive Disks) - virtuální disk skládající se z více disk .
Jedná se o solidní RAID ešení: umí RAID level 0, 1, 5 a JBOD a lze vytvá et více logických disk na
jedné sad fyzických disk - viz též samostatný dokument o typech polí.
Jedná se o hardwarový RAID, založený na procesoru Intel IOP302, ímž jsou dány následující
parametry: PCI64/66MHz (533 MBps), jádro i960 taktované na 66 MHz, on-chip hardware pro
akceleraci XOR (pro RAID5). adi je dále vybaven 64MB SDRAM s možností instalovat baterii
pro zálohu diskové write-back cache. adi disponuje pouze jedním SCSI kanálem, jedná se ovšem o
U320 SCSI, což je v tuto chvíli nejrychlejší disková sb rnice na trhu. K dispozici je také
dvoukanálový sourozenec 2200S. ty kanálový 3400S umí pouze U160.
Vedle provozu s trvale namontovanými pevnými disky adi umí spolupracovat i s hot-swapovými
storage sk ín mi. V podmínkách firmy FCC Pr myslové Systémy a u jejích zákazník je praxí
d kladn prov ena bezchybná funkce s SCA backplanem založeným na SAF-TE procesoru
GEM318 ve sk íni Advantech RS-200-RP. Lze pochopiteln uvažovat i o p ipojení disk umíst ných
v externích expanzních jednotkách.
adi má ve srovnání s konkurencí pom rn kvalitní softwarovou výbavu pro Windows a Linux.
Celkov se jedná o jeden z nejlepších PCI SCSI RAID adi na trhu. Co do po tu kanál , taktu
procesoru a velikosti cache jde p inejmenším o solidní st ední t ídu a navíc není drahý.
V tšina zákazník si po izuje pole kv li spolehlivosti, proto
d razn doporu ujeme RAID 1 (mirror)! p ípadn RAID5.
S nastavením adi e a vytvo ených polí lze pracovat jednak z nástroje, který je sou ástí BIOSu adi e
a lze ho vyvolat klávesou Ctrl+A p i startu po íta e (ješt než nastartuje opera ní systém), jednak
pomocí utility nainstalované v opera ním systému Windows i UNIX (Linux, FreeBSD).
Grafický webový správce „Adaptec Storage Manager“ pro Windows a Linux je na pohled hezký, ale
pom rn t žkopádný. P íkazový ádek aaccli p sobí spartánsky, ale je mali ký, mocný a funguje
svižn . Oba druhy utilit jsou použitelné pro obnovu degradovaného pole za provozu. Nástroj v BIOSu
lze použít pro po áte ní nastavení a v p ípadech, kdy opera ní systém není k dispozici.
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Spole né poznámky (nezávislé na opera ním systému)
Po áte ní nastavení pole v BIOSu
K vytvo ení pole jsou pot eba alespo dva disky.
Následující postup popisuje vytvo ení pole typu mirror ze dvou disk , které zabírá celou kapacitu
obou disk .
prob hnou úvodní hlášky BIOSu a vzáp tí se objeví se zpráva
<<< Press <Ctrl>+<A> for Adaptec RAID Configuration Utility >>>
Booting the Controller Kernel...
kterou již vypisuje BIOS adi e Adaptec ASR2120S. adi i chvíli trvá, než se zinicializuje, najde
disky atp., máte tedy trochu asu. V pr b hu této inicializace stiskn te Ctrl+A. BIOS adi e potvrdí,
že p íkaz p ijal a po skon ení inicializace se spustí konfigura ní utilita, která je sou ástí BIOSu
adi e.
V konfigura ní utilit vytvo íme pole, a to následujícím zp sobem:
-> zvolte ”Array Configuration Utility” (šipky, <Enter>)
-> zvolte ”Initialize Drives” (šipky, <Enter>)
-> mezerníkem ozna te oba disky a stiskn te <Enter>
-> p ijm te varování v erveném ráme ku, že inicializace smaže všechna data na ozna ených discích
– stiskn te klávesu ‘y’
-> adi bude chvilku pracovat na obou discích a poté se utilita vrátí do hlavního menu.
-> zvolte ”Create Array” (šipky, <Enter>)
-> mezerníkem ozna te oba disky a stiskn te <Enter>
-> otev e se tabulka s parametry nov vytvá eného pole (”Array Properties”), kterou utilita prochází
odshora dol a u každé volby se ptá na výb r:
-> Array Type: zvolte ”Raid1 (Mirror)”
-> Array Label: zadejte n jaké jméno, t eba ”Pole c.1”
-> Array Size: ponechte default (celá dostupná kapacita) – dvakrát <Enter>
-> Stripe Size: u mirroru nemá smysl
-> Read Caching: ponechte default (ano) - <Enter>
-> Write Caching: pokud jste si neobjednali záložní baterii, bezpe n jší je volba ”Disable”.
-> Create RAID via: zvolte default (Build/Verify) – ostatní volby jsou mén praktické.
-> tla ítko ”Done” potvr te klávesou <Enter>.
-> p ijm te informativní hlášku, že pole bude k dispozici okamžit , ale po n jakou dobu ješt bude
na pozadí (v režii hardwaru adi e) probíhat vytvá ení mirroru – stiskn te <Enter>
-> utilita se vrátí do hlavního menu a adi se dá do práce (disky se rozsvítí).
-> nyní je možno utilitu opustit a za ít s polem pracovat – nap íklad lze ihned p ikro it k instalaci
opera ního systému. (2x escape, vybrat ”Yes”, chceme ukon it utilitu, <Enter>)
-> po opušt ní utility se po íta v etn adi e resetuje, ale vytvá ení pole poté automaticky pokra uje
tam, kde adi p ed resetem skon il.
-> nyní m žete pokra ovat v instalaci podle kapitoly ur ené pro Váš opera ní systém.
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Jak se pozná porucha pole
Když n co není v po ádku, po íta za ne akusticky signalizovat poruchu. Samotný adi vydává táhlé
pišt ní a pokud má Váš po íta hot-swap backplane, adi typicky ješt vyvolá alarmovou signalizaci
backplanu, takže se p idá druhý zvukový signál – nap íklad p erušované pípání. Na poli LED
kontrolek, které je umíst no na elním panelu po íta e a intern ovládáno SCA backplanem, se také
erven rozsvítí nebo rozbliká kontrolka disku, který má potíže. P ípadn , podle typu závady, za nou
blikat kontrolky všech disk na zasaženém kanálu nebo v zasaženém poli.
Lepší p ehled si lze vytvo it na základ bootovací hlášky BIOSu adi e – adi automaticky hlásí,
který disk chybí nebo zhavaroval (SCSI kanál : ID : LUN)
Ješt n jaké podrobnosti navrch lze zjistit v BIOS utilit nebo ve správcovských utilitách pod
Windows i pod Unixem (p íkazový ádek aaccli, GUI storage manager).
Také je možno "identifikovat" havarovaný disk zám rným blikáním LEDdiodou na SCA panelu.
Obnova redundance pole po havárii disku
Obnovit lze pouze pole typu RAID 1 (mirror) nebo RAID 5.
Vždy je t eba nejprve vytáhnout havarovaný disk a nahradit ho novým. Pokud jsou disky k adi i
p ipojeny prost ednictvím hot-swap mechaniky, adi toho umí využít a vým na disk za provozu
funguje – p i vým n disku není t eba vypínat po íta , ani restartovat opera ní systém. P i
obnovitelné degradaci pole by m l po íta nastartovat a b žet i s degradovaným polem.
Postup pro obnovu je zhruba následující:
1) náhradní disk je t eba uvést do stavu “initialized”
2) inicializovaný náhradní disk je t eba ozna it jako “hot spare”
3) v tu chvíli automaticky nastartuje obnova redundance. Obnovu není t eba spoušt t explicitn .
Disk p ipojený k adi i ASR2120 se m že nacházet v jednom z následujících stav :
-

“factory clean” neboli “not initialized” – istý, obsahující ve všech sektorech samé nuly (v etn
MBR) – do tohoto stavu lze použitý disk znovu uvést p epsáním nulami.

-

“legacy” nebo “DOS” – na disku byla objevena PC/BIOS/DOS tabulka rozd lení. adi má
podez ení, že na disku jsou užite ná data, takže bude odmítat disk inicializovat. Tuto ochranu lze
“p ehlasovat” potvrzením inicializace (BIOS) nebo parametrem /always p íkazu “disk initialize”
(aaccli).

-

“initialized” – p ipraven pro RAID. Na takovém disku lze vytvá et pole, nebo ho lze ozna it jako
hot spare.

-

“hot spare” – v tomto stavu disk vydrží pouze v p ípad , že adi nemá žádné degradované pole.
Jakmile se objeví opravitelná degradace pole, první vhodný “hot spare” disk je automaticky
natrvalo za azen do pole namísto zhavarovaného disku a nastartuje obnova.

-

použit – za azen v poli. Utility Adaptecu bohužel v tšinou tento disk zobrazují jako “initialized”
a je t eba se podívat do seznamu polí, které disky jsou obsazené. Souvisí to patrn s tím, že na
jednom disku lze nakonfigurovat více polí a m že na n m zbývat volné místo pro konfiguraci
dalšího pole.
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Náhradní disk pro obnovu by m l být
v ideálním p ípad “factory clean”,
pop ípad initalized. Pokud již byl použit
samostatn nebo v poli (které nebylo
zrušeno), m že to znamenat práci navíc.
Pokud adi detekuje, že nov zasunutý disk
je p vodní disk, pat ící do momentáln
živého a degradovaného pole, který byl
znovu p ipojen po do asné poruše (vypadlý
kabel, vypnuté napájení, simulace defektu
vytažením z hot-swap mechaniky),
nastartuje obnova pole automaticky.
Lhostejno, zda byl disk p ipojen ve
vypnutém stavu nebo za provozu (hot-swap).
Automatickou obnovu v tomto p ípad
spustí a provádí samotný adi – není ani
t eba mít nainstalovánu a spušt nu
správcovskou aplikaci, dokonce ani
ovlada e.
Za ur itých okolností se adi sám chopí obnovy i na “factory clean” disk – podle zkušeností
a poznámky v manuálu se zdá, že se tak stane, pokud adi i sebereme za b hu disk z živého pole a po
chvíli mu namísto n j p edložíme istý disk jako náhradu.
Obecn je ovšem t eba spustit obnovu pole ru n – bu v BIOSu nebo ve správcovské utilit v
n kterém z podporovaných opera ních systém .
Nov zasunutý disk je t eba nap ed inicializovat (pokud již nebyl d íve inicializován a poté uskladn n
v tomto stavu). adi si p i inicializaci na disku vytvo í istý MBR a své režijní datové struktury,
ímž ho p ipraví k za azení do pole.
Pokud byl disk již d íve použit v poli a toto pole nebylo p ed vymontováním disku zrušeno, adi toto
pole nadetekuje. P ed použitím takovéhoto disku pro obnovu je pot eba “fantóma” starého pole
správcovskou utilitou zrušit a pro jistotu disk t eba ješt zinicializovat.
Alternativn se lze fantóma pole nebo “legacy” dat zbavit tak, že disk smažeme (vynulujeme) na
oby ejném SCSI adi i - nap íkazem pod Unixem p íkazem
cp /dev/zero /dev/sd<X>

(uvedený název diskového za ízení je z Linuxu)

p ípadn
dd if=/dev/zero of=/dev/sd<X>

(pomalejší metoda – sync() po každém bloku)

Poté se disk bude tvá it jako “factory clean”. Viz samostatný dokument obecn o RAIDu.
Obnova pole nastartuje automaticky poté, co nov vložený a ru n inicializovaný disk ozna íme jako
náhradní, tj. “spare drive”. Jakmile adi zjistí, že má k dispozici náhradní disk, zmocní se ho, p i adí
ho do pole a za ne na pozadí obnovovat.
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Obnova tedy úsp šn za ala. Pokud obnovu pole p erušíme, což lze provést prakticky jedin
vypnutím i resetem adi e, po novém startu firmwaru adi automaticky pokra uje v obnov pole
tam, kde p ed resetem skon il. Reset adi e je vyvolán studeným i teplým resetem celého po íta e a
lze ho vyvolat i programov , což mohou ve vyjíme ných p ípadech provést ovlada e i za b hu
opera ního systému.

Obnova pole v BIOS utilit (pouze na platform x86 PC)
Zjistili jsme problém s polem, opravili jsme hardwarovou p í inu degradace. Nyní budeme
obnovovat pole. Nastartujeme tedy po íta . (Pokud máme hot-swap ráme ky, lze vym nit vadný disk
i za chodu.)
Po úvodních hláškách BIOSu se objeví varování, že n co není v po ádku – konkrétn které pole
selhalo ( íslo a popis) a co se s ním stalo, tj. který fyzický disk ( len pole) má problémy. Pokud se
jedná o opravitelnou degradaci, adi eká 30 sekund na potvrzení a pak se pokusí nastartovat.
Pokud v této dob stiskneme CTRL+A, spustí se BIOSová utilita pro správu RAID adi e a polí.
-> zvolte Array Configuration Utility
-> utilita si post žuje, že se “zm nila konfigurace” (tj. vypadl disk) – zvolte “Accept”
-> v tuto chvíli je možné nov vložený disk inicializovat v menu ”Initialize Drives” (vybrat disky
mezerníkem, potvrdit enterem) – zdá se ovšem, že tento krok není t eba, pokud je nov vložený
náhradní disk ”factory clean”.
-> p istupte k p id lení nového disku jako ”hot spare”. Zvolte ”Manage Arrays”,
-> šipkami p esu te kurzor v seznamu na degradované pole, které chcete opravit
-> stiskn te kombinaci Ctrl+S – otev e se seznam volných disk a seznam ”hot spare” disk
-> šipkami p esu te kurzor v seznamu na volný disk, který chcete použít jako náhradní. V tomto
seznamu se nabízejí jenom disky, které dosud nejsou použity v poli, resp. jim zbývá dostate ná volná
kapacita pro obnovu výše vybraného degradovaného pole.
-> klávesou <Insert> nebo mezerníkem zvolený disk p esunete ze seznamu volných disk do
seznamu p i azených záložních disk (“Assigned Hotspare Drives”). P i azení disku m žete v tuto
chvíli ješt vrátit klávesou Delete v seznamu p i azených disk , všechny zm ny provedené v této
obrazovce m žete vzít zp t stiskem Escape.
-> ekn me, že jste p esunuli jeden disk ze seznamu volných disk do seznamu záložních disk .
Pokud se práv snažíte obnovit redundanci degradovaného pole a vym nili jste havarovaný disk,
jedná se pravd podobn v tuto chvíli o jediný disk, který v t chto seznamech dohromady figuruje.
Pokud jste s výb rem spokojeni, stiskn te klávesu <Enter> a ješt jednou potvr te (”y”, <Enter>).
-> b hem n kolika sekund by se m la rozb hnout obnova výše ošet eného pole.
Obnova probíhá na pozadí, BIOSovou správcovskou utilitu lze opustit a nastartovat opera ní systém.
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Obnova pole v utilit aaccli (Windows, UNIX)
Utilita aaccli používá nativní názvosloví Adaptec FSA Raidu, které úpln p esn neodpovídá obecné
terminologii, ani terminologii jiných RAID produkt od Adaptecu, dokonce ani terminologii
aktuálního RAID BIOSu dodávného s adi em. Proto níže uvádíme stru nou definici pojm :
-

controller = adi Adaptec 2120S

-

container = logický disk, pole (RAID 0, 1 nebo 5)

-

disk = fyzický disk

-

task = úloha. V zásad proces, provád ný kontrolérem, nap . obnova pole.

-

failover (failover drive) = “hot spare”, tj. náhradní disk.

V UNIXu se utilita spouští jednoduše p íkazem “aaccli”, pod Windows p es menu Start ->
Programy -> SMBE -> CLI. Po spušt ní se octnete v pom rn spartánském p íkazovém ádku.
K dispozici je online nápov da (otazníková konvence ala Cisco) a také je možno opakovat p edešlé
p íkazy (listuje se v nich šipkou nahoru a dol ). Nezbytným prvním p íkazem je ”otev ení”
kontroléru.
sh# aaccli
CLI> ?
CLI> controller list
CLI> open aac0
# “otev i” kontrolér – kupodivu i pod Windows
CLI> container list
CLI> disk list
CLI> task list
CLI> disk blink 1 10
# blikej LEDdiodou fyzického disku .1 po dobu 10 sekund
CLI> container delete 1
# smaž nepoužité pole
CLI> disk initialize (0,1,0)
# inicializuj fyzický disk se SCSI ID=1
CLI> disk list
# už je inicializovaný?
CLI> container set failover 0 (0,1,0) # tumáš failover drive
# te by m la za ít obnova
CLI> task list
Jmenujme ješt t i zajímavé p íkazy:
CLI> container scrub 0
Tento p íkaz provede kontrolu konzistence na funk ním poli – nejedná se o p íkaz pro manuální
spušt ní obnovy, p i pokusu o kontrolu degradovaného pole se ohradí chybovou hláškou.
CLI> container restore RAID5 0
Tento p íkaz se pokusí zachránit data z havarovaného pole RAID5 – tj. v p ípad , kdy zhavaroval víc
než jeden disk. Dokumentace neuvádí podrobnosti – mohlo by se jednat o funkci, která prochází
disky (v etn “porouchaných”) sektor po sektoru a kompletuje data v “sadách proužk ”, kde se
poda í poskládat dostatekdat k obnov . Jedná se v každém p ípad o naprosto nouzovou funkci bez
záruky rozumného výsledku.
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CLI> disk show defects (0,1,0)
Tento p íkaz vypíše po et sektor , které jsou vadné již z výroby a po et vadných sektor , které se
objevily v pr b hu používání disku. Moderní disky zvládají ur itý objem vadných sektor v as
detekovat a transparentn p emapovat do náhradního prostoru.
Instala ní CD obsahuje extrémn podrobnou referen ní p íru ku k použití aaccli (350 stran).
Zajímavou vlastností aaccli je možnost skriptování. Skript je textový soubor, který obsahuje prostou
posloupnost p íkaz , azených p esn tak, jak by je zadával operátor v interaktivním režimu. Každý
p íkaz je na samostatném ádku. Skript lze natáhnout a provést v rámci CLI relace p íkazem
CLI>@jmeno_skriptu.txt
Tato zaviná ová konvence je popsána v manuálu.
Je tu ovšem ješt další možnost: skript lze extern nasm rovat na standardní vstup utility:
sh# aaccli <jmeno_skriptu.txt
Pozor, v tomto p ípad je t eba obsloužit skute n celou relaci CLI: první p íkaz musí být open
a poslední p íkaz musí být exit. Zejména humornou chybou je vypušt ní záv re ného p íkazu „exit“:
v tom p ípad se CLI neukon í, nevrátí se do shellu, nelze mu ru n zadat další p íkazy, nereaguje na
Ctrl+C, pom že mu jedin ‚kill’.
Lze se domnívat, že by utilitu aaccli šlo ovládat i p es „rouru“ nap íklad z Perlu nebo C.
Referen ní p íru ka k aaccli pon kud záhadn tvrdí, že toto je nejjednodušší podoba skriptu – žádné
pokro ilejší schopnosti ovšem nerozvádí.
Obnova pole po havárii adi e
Sta í vym nit adi za nový a p ipojit disky na p vodní kanály a SCSI ID (v SCA mechanice pokud
možno nepoplést po adí). adi nicmén v tšinou dokáže vzájemnou zám nu disk odhalit
a vyrovnat se s ní (p íslušn upraví konfiguraci).
Konfigurace pole je uložena na discích a m la by se automaticky na íst a spustit. Když adi detekuje
zm nu, eká t icet sekund na potvrzení/zrušení (default = zm na potvrzena) a pak pokra uje
v bootování.
išt ní disku po použití v poli - pozor, záludnost
Dobrý administrátor, poté co dostal od dovatele nový typ SCSI RAID adi e, si p ed ostrým
provozem nejprve p edem nacvi í ovládání – nejlépe tak, že simuluje výpadek.
M jme stroj s adi em ASR2120 a v n m dva disky. Na discích vytvo íme pole typu mirror. Na pole
nainstalujeme opera ní systém. Vyjmeme jeden z obou disk – adi signalizuje degradaci pole, pole
b ží dál v degradovaném režimu. Rozhodneme se, že vytažený disk vymažeme, abychom mohli
simulovat obnovu na prázdný disk. Proto korektn vypneme opera ní systém i po íta , vyjmeme
zbylý disk (který tímto z stal “v po ádku”) a dáme ho stranou. “Havarovaný” disk p ipojíme zpátky
k RAID adi i, spustíme po íta a BIOSovou utilitu. adi nadetekoval degradované pole –
pochopiteln , vytažený disk je jednou ze dvou polovin mirroru (nyní tou neaktuální). Takže
v BIOSové utilit zrušíme pole a vypneme po íta . Vložíme i “dobrý” disk – takže nyní jsou
v po íta i op t oba disky, jeden dobrý s nakonfigurovaným polem a jeden prázdný (le
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inicializovaný), který do pole také p vodn pat il. Nastartujeme po íta – a OUHA. adi nenašel
pole. JAKTO?!?
Došlo patrn k tomu, že adi poznal, že oba disky pat í k sob . A za aktuáln jší považoval ten disk,
kde pole bylo zrušeno – tuto operaci jsme skute n provedli asov jako poslední. Takže konfiguraci
synchronizoval tím zp sobem, že zrušil pole i na “dobrém” disku - na kterém jsme m li korektn
nainstalovaný a vypnutý opera ní systém.
Z toho plyne pou ení: pokud si hrajete s polem a vzájemn vym ujete disky, a pak je p ed uložením
zp t do skladu istíte, nespoléhejte na to, že “odebráním pole” je disk op t istý! Disky je t eba bu
inicializovat, nebo vynulovat – bu v utilitách adi e, nebo lépe pod UNIXem na samostatném SCSI
kanále kopií dat z /dev/zero – viz obecný dokument o RAIDu.
Je sice málo pravd podobné, že by se Vám oba disky asem op t sešly v jednom stroji, a krom toho
pokud p vodní disk n jakou dobu pob ží, bude považován za aktuáln jší, ale ert nikdy nespí a do
firmwaru adi e není vid t, co a jak v kritický okamžik provede. Pro maximální míru determinismu je
jedin vhodné použít pro obnovu pole disk, který je “factory clean”!
Umíst ní režijních dat
Pro rychlejší išt ní fyzických disk po použití je dobré v d t, kde jsou na disku umíst na režijní data
– sta í totiž vynulovat sektory, o kterých víme, že je adi používá a není t eba ekat, až se d kladn
vynuluje celý disk.
Zdá se, že adi ASR2120S si zapisuje své režijní údaje do prvních n kolika sektor fyzického disku.
Poslední sektor, který po inicializaci a z ízení mirroru metodou „clear“ obsahuje nenulová data, je
sektor .17, po ítáno od nuly => je t eba p epsat prvních 18 sektor po 512 bajtech.
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Windows 2000
Instalace Windows2000
V pr b hu instalace budeme pot ebovat disketu s ovlada i pro SCSI RAID adi . Ovlada e pro adi
Adaptec ASR2120S se ovšem nedodávají na disket , ale na CDROM. Takže je pot eba ovlada e
nap ed zkopírovat na prázdnou, zformátovanou disketu. Konkrétn je t eba do ko enového adresá e
diskety zkopírovat z CD-ROM obsah adresá e \Packages\WINDOWS_2000\Driver\ . Pokud disketu
vytvá íte z archivu ovlada staženého z webu, do ko ene diskety je t eba nakopírovat obsah
zabaleného adresá e .\W2K_driver\ .
Pozor, instalátor Windows 2000 nepozná disketu zformátovanou pod Windows95! P i formátování
ovlada ové diskety je t eba použít nov jší verzi Windows.
Alternativn lze použít volbu ”Create driver disk” z menu, které otev e autorun.exe z CD ka od
Adaptecu – ani tuto možnost nelze použít pod Windows95. Pokud tímto zp sobem (create driver disk)
pot ebujete vytvo it disketu s ovlada i pro Windows 2003 Server, použijte variantu „Windows
2000“ (nikoli Windows XP!)
Windows 2000 nepoužívají pro p ístup k disku BIOS a neobsahují ovlada e pro adi Adaptec
ASR2120S. Proto Windows p i standardní instalaci pole nenajdou a nahlásí, že se nemají kam
nainstalovat.
Je t eba instalátoru ve vhodný okamžik podstr it disketu s ovlada i - to se d lá takto:
-

vložte instala ní CD-ROM Windows2000 do mechaniky

-

nastartujte po íta - pokud je správn nastaveno po adí bootovacích za ízení v BIOS setupu,
nastartuje z CD ka intalátor Windows2000

-

jakmile se za ne rozbíhat instalátor Windows2000, ekejte pozorn na výzvu ke stisku F6
(tato výzva po n kolika sekundách zmizí beze stopy). Stiskn te v as klávesu F6.

-

po stisku F6 instalátor chvíli pracuje na disku a pak se zeptá na disketu s ovlada i.
Stiskn te "S", vložte disketu, stiskn te <ENTER> - a pokra ujte v instalaci.

Instalace aplikací pro správu pole v systému Windows
Aplikace “Adaptec Storage Manager – Browser Edition” (ASM-BE) se nachází na CD od výrobce.
Pro správnou funkci pole (v etn obnovy degradovaného pole po havárii disku) není tato aplikace
striktn nutná – nicmén doporu ujeme ji nainstalovat, protože poskytuje uživatelsky p ív tivý
p ehled o stavu adi e a polí.
Po vložení CD do mechaniky v systému Windows se pomocí funkce autorun automaticky spustí
základní obrazovka instalátoru, ve které lze spustit vlastní instalaci (Install Adaptec Storage
Manager...). Teprve po spušt ní instalace je zcela z ejmé, že ve skute nosti se nainstaluje
jednoú elový webserver. A nejen webserver - k dispozici je i SNMP služba pro automatizovaný
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vzdálený dohled. Doporu ujeme zvolit v po áte ní fázi instalace “custom” skladbu, kde lze zvolit
pot ebné sou ásti. Celkem nakonec v systému b ží až ty i služby od Adaptecu.
Po skon ení instalace je pot eba provést restart.
Po restartu se již instalátor znovu nevyno í, v systému b ží ty i nové služby a zvídavý správce
zjiš uje, kudy dál. Ve Start menu lze objevit novou složku SMBE a v ní dv položky: aaccli a také
zástupce na webové URL:
https://localhost:3154/adaptec (Zde je vid t, že webserver je zabezpe ený pomocí SSL.)
Na zmín ném URL Vás p ivítá klasický login dialog. Pro p ihlášení použijte jméno a heslo, kterým
se na tomto po íta i hlásíte do systému Windows – tedy nap . Administrator a p íslušné heslo.
Vlevo se zobrazují fyzická za ízení (disky, adi e), vpravo logické svazky (pole). Seznam za ízení se
po startu zobrazí “sbalený”. Poklepem na šipe ku vlevo v každém panelu lze rozbalit podrobnosti.
Pokud ozna íte n jaké za ízení, automaticky se zvýrazní za ízení k n mu p íslušející. Nap íklad
pokud ozna íte pole, automaticky se zvýrazní disky, které do n j pat í.
U každé z obou kategorií (fyzická vs. logická za ízení) se v hlavi ce panelu zobrazují použitelné
operace. Po zvolení operace se v prot jším panelu rozb hne “pr vodce”, který se (pon kud
nadbyte n ) dále vyptává.
Protože uživatelské rozhraní b ží v browseru, vykazuje typické nedostatky tohoto typu rozhraní:
pokud p idáte disk, musíte ješt v browseru stisknout “reload”, aby se zobrazil v p íslušném panelu.
Atd. Když v browseru b ží po ítadlo sekund uplynulých od za átku operace, není v bec jasné, co
hardware na pozadí d lá, zda v bec n co d lá, zda náhodou nevytuhl. A není možné operaci zrušit.

Obnova degradovaného pole pomocí SMBE
Doporu ený postup vypadá takto:
-> vložte nový disk
-> po kejte dvacet sekund, stiskn te v browseru “reload”. Pokud se nový disk nezobrazí, klikn te na
tla ítko “rescan”
-> pokud se ukáže, že p idaný disk nese stopy konfigurace dalšího pole, smažte toto pole – ozna te ho
na seznamu vpravo a stiskn te tla ítko “delete”.
-> pokud je disk ”factory clean” nebo obsahuje standardní tabulku rozd lení (”legacy”), je t eba ho
ješt inicializovat. Ozna te disk, klikn te na tla ítko “tasks”, zvolte záložku “new task”, vyberte typ
úkolu “clear”, zvolte “start now” a klikn te “apply”. Ješt jednou potvr te, že si p ejete disk smazat.
Na pozadí se rozb hne úkol “mazání disku” – v tabulce fyzických disk za nou naskakovat procenta.
adi provádí úlohu typu “zero” ili nulování (což lze zjistit pomocí aaccli), nicmén nakonec se
provede také inicializace, tj. p epsání režijních datových struktur do výchozí podoby.
-> v panelu vlevo stiskn te tla ítko “spare+” – budete dotázáni, který disk se má použít jako náhradní.
Pokud toto skon í chybou, je t eba disk nap ed inicializovat – viz p edchozí bod.
-> za n kolik sekund po p idání náhradního disku by se m la rozb hnout obnova.
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Poznámka autora tohoto eského manuálu: grafické rozhraní SMBE p i zkoušení tohoto
jednoduchého postupu ukázalo jako t žkopádné. P edevším neumož uje inicializovat disk bez
zdlouhavého nulování. Krom toho Storage Manager p i každé operaci nesmysln dlouho eká na
výsledek a dokonce n kolikrát zatuhl p i odstra ování starého pole.
Zdá se, že Adaptec nechal vyvinout SMBE jako jednotné prost edí pro správu RAID adi z n kolika
rodin, které získal do svého portfólia vlastním vývojem a akvizicemi (FSA RAID, DPT RAID,
HostRaid...). Každá tato rodina používá jiné nativní názvosloví a koncepty a umí jiné v ci. Nejvíce
možností má asi FSA RAID, jehož nejmladšími zástupci jsou práv ASR2120 a ASR2200. Proto také
SMBE používá jinou terminologii než aaccli (nativní aplikace pro FSA RAID). SMBE je na pohled
krásná aplikace, ale zdá se, že se p íliš nepovedlo její provázání s nativním back-endem pro FSA
RAID. To je da za univerzálnost a nezávislost na hardwaru.
Z výše uvedených d vod doporu ujeme používat pro zm ny konfigurace p íkazový ádek aaccli.
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Linux
Softwarové vybavení pod Linuxem se skládá z následujících sou ástí:
-

ovlada v jád e (povinný)

-

device node /dev/aac0 (nepovinný - je zapot ebí pro správcovské utility)

-

aaccli – správcovská utilita na bázi p íkazového ádku (nepovinná)

-

Storage Manager – správcovská utilita (nepovinná) – dva až ty i démoni a nepovinný
grafický front-end pro Xwindows (upravená Mozilla)

Informace o Linuxu uvád né v tomto dokumentu se týkají verzí jádra okolo 2.4.20 – ekn me 2.4.18
– 2.4.22 (v tuto chvíli nejnov jší jádro v ad 2.4).
Instala ní CD od Adaptecu obsahuje jakési multiplatformní instala ní skripty – nicmén
doporu ujeme provést instalaci ru n , není složitá.
Ovlada
Ovlada se jmenuje “aacraid” a je sou ástí linuxového jádra již pom rn dlouho, protože hardwarové
API “Adaptec FSA RAID” má pom rn dlouhou tradici. adi e ASR2120 a ASR2200 bohužel
vykazují ur ité drobné hardwarové chybky v oblasti MMIO (PCI DMA), které mohou zp sobit
nefunk nost se staršími verzemi ovlada . Podle autorových zkušeností tyto adi e fungují bez
nejmenších problém p inejmenším v RedHat Linuxu 8.0, tj. s jádrem 2.4.18-14, jakož i s nov jšími
jádry v etn “vanilkových”. Na webu Adaptecu jsou k dispozici backportované zdrojáky i binární
RPM balí ky pro n které starší verze n kterých velkých distribucí.
Pokud si budete kompilovat jádro s upravenou konfigurací, ovlada pro AAC RAID se nachází
v Menuconfigu ve v tvi “SCSI support” -> ”SCSI low-level drivers”, tj. mezi SCSI adi i.
Soubor za ízení (device node)
Standardní distribuce Linuxu, by obsahují a instalují ovlada , bohužel obvykle p i instalaci
nevytvá ejí device nody /dev/aac*, takže pokud chceme používat správcovské utility, musíme si
device node vytvo it sami. Ovlada aacraid má bohužel dosud statut ”experimentální”, takže nemá
ú edn p id leno stabilní ”major number” – patrn proto ho nezná ani skript /dev/MAKEDEV. Proto
také budeme muset major a minor number zjistit jinak a ru n spustit program mknod s p íslušnými
parametry.
Experimentální za ízení si nechávají major number p id lit jádrem dynamicky. Dynamicky
p id lovaná major numbers jsou alokována odshora po ínaje íslem 254 – za ízení aac obvykle
dostane práv toto íslo. Jedná se o ”znakové” za ízení (character class device). T ídu a major
number za ízení, jejichž ovlada e jsou momentáln aktivní, lze zjistit z pseudosouboru /proc/devices,
t eba p íkazem
cat /proc/devices | less
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Linuxové za ízení pro ovládání adi e ASR2120 se jmenuje ”aac”. Každý adi instalovaný
v systému dostane své vlastní minor number. Minor numbers jsou p id lována po jednom od nuly
nahoru: /dev/aac0 = minor 0, /dev/aac1 = minor 1 atd.
ili v typickém p ípad použijeme následující p íkaz:
mknod /dev/aac0 c 254 0

Instalace aaccli
Správcovská utilita aaccli je k dispozici pouze v binární podob . Lze ji nalézt na CDrom disku
s ovlada i, který Adaptec dodává s každým adi em, p ípadn stáhnout v podob RPM z webu
http://www.adaptec.com.
Pokud nepot ebujete Storage Manager, doporu ujeme provést instalaci aaccli do systému ru n –
nap íklad takto:
mount /mnt/cdrom
cp /mnt/cdrom/bootcd/sbin/aaccli /usr/sbin
chmod 700 /usr/sbin/aaccli
umount /mnt/cdrom
Storage Manager
Adaptec Storage Manager – Browser Edition existuje i pro Linux. Vlastní Storage Manager tvo í dva
až ty i démoni. Dodává se s upravenou Mozillou, ve které se zobrazuje uživatelské rozhraní.
K samotnému b hu démon (a vzdálený p ístup p es HTTP) ovšem nejsou Xwindows na
spravovaném po íta i pot eba.
Na první pohled zajímavý je démonek “anotifyd”, který umí posílat alarmy mailem. Konfigura ní
soubor je ve formátu XML, program ovšem m že být spušt n s parametrem –c, který zp sobí
spušt ní v konfigura ním režimu a umožní za ídit konfiguraci p ítuln jším zp sobem než je editace
XML kódu s pouze tušenou sémantikou.
lov ka hned napadne, jestli by se démonek anotifyd nedal použít samostatn . K jeho fungování je
ovšem zapot ebí ješt démonek aiomgrd, a co je horší, také HTTPS démon arcpd. Démonek anotifyd
totiž nekomunikuje p es interní API rovnou s démonem aiomgrd (natožpak rovnou s adi em), ale
p ipojuje se na uživatelský TCP port HTTPS démona (3513). Což znamená, že chceme-li upozorn ní
mailem, musíme nainstalovat trio démon , kte í pot ebují SSL, aby si spolu mohli hrát. To je kv li
upozorn ní mailem docela hromada softwaru.
Automatizovaná instalace celého balíku se spouští skriptem install.sh, který se nachází v ko enovém
adresá i CD. Instalace je šitá na míru distribuci RedHat, kde prob hne bez problém (pod Xwindows
i bez nich) – v jiných distribucích m že být zapot ebí jistá improvizace.
Webové rozhraní SMBE chce login – použijte n jaký ú et založený v hostitelském systému, nap .
root a rootovské heslo. Pokud se dostanete až sem, i te se dále návodem k verzi pro Windows.
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Linux – shrnutí
Jedná se o jeden z nejvýkonn jších a nejkomfortn jších PCI SCSI RAID adi , které jsou pod Linux
k dispozici. Což prakticky znamená, že adi bez problém funguje a pole lze spravovat p ímo
z opera ního systému – tj. i na dálku. Systém nastartuje bez problém i z degradovaného pole.
Instalovat lze i na erstv vytvo ené pole, které se na pozadí teprve vytvá í.
Instalace softwaru Adaptec Storage Manager – Browser Edition je díky standardnímu instala nímu
skriptu jednoduchá (RedHat 9) a funguje v Xwindows i bez nich. Storage Manager má ale jisté
nevýhody: zakrývá podstatu v cí, je lehce nep ehledný a hrozn pomalý. Linuxovému správci nelze
než doporu it p íkazový ádek aaccli, který lze bez problém nainstalovat rukama a funguje pom rn
slušn .
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FreeBSD
Softwarové vybavení pod FreeBSD se skládá z následujících sou ástí:
-

ovlada v jád e (povinný)

-

device node /dev/aac0 (nepovinný - je zapot ebí pro správcovské utility)

-

emulace Linuxu (p esn ji Linux ABI) a zm na konfigurace jádra (+= aac_linux.o)
(tento bod je nepovinný - je zapot ebí pro správcovské utility)

-

aaccli – správcovská utilita na bázi p íkazového ádku (nepovinná)

-

Storage Manager – správcovská utilita (nepovinná) – dva až ty i démoni a nepovinný
grafický front-end pro Xwindows (upravená Mozilla)

Informace o FreeBSD uvád né v tomto dokumentu se týkají verzí 4.7 – 4.9-RC1 a 5.0 – 5.1.
FreeBSD není výrobcem adi e (Adaptec) p ímo podporováno – na instala ním CD není po FreeBSD
ani stopy. Na webu Adaptecu se vyskytuje starší ovlada pro FreeBSD 4.4 a binární podoba CLI
utility pro tutéž verzi, oboje lze najít v podpo e pro adi ASR5400S.
Nicmén u Adaptecu má vazby jeden ze len FreeBSD týmu jménem Scott Long, který ovlada
“aac” udržuje ve FreeBSD 4 i ve FreeBSD 5. Díky n mu fungují ovlada e i aaccli (které pravda není
udržováno open-source komunitou, protože nebyly zve ejn ny zdrojové kódy, a ani Scott Long se mu
nev nuje).
Ovlada
Ovlada se jmenuje “aac” a je sou ástí jádra FreeBSD již pom rn dlouho, protože hardwarové API
“Adaptec FSA RAID” má pom rn dlouhou tradici. V konfigura ním souboru je tedy t eba
odkomentovat
device aac
plus samoz ejm “device scbus”, “device sd” a p ípadné další relevantní SCSI sou ástky.
adi e ASR2120 a ASR2200 bohužel vykazují oproti starším FSA RAID m ur ité drobné
hardwarové odlišnosti (údajn chyby) v oblasti MMIO (PCI DMA), které zp sobují naprostou
nefunk nost t chto karet ve FreeBSD 4.7 a nižších (s p vodním aac ovlada em).
Ve FreeBSD 5.0/5.1 a ve FreeBSD 4.8 ovlada e v zásad fungovaly, vykazovaly ovšem n kolik
drobných i zásadn jších much, které se projevovaly v kritických situacích, tj. p i degradaci pole.
-

ve FreeBSD 5.0 a ve FreeBSD 4.8-pre je ve standardní distribuci zapnut ovlada (device)
“aacp”, tj. AAC PassThrough, který umož uje opera nímu systému vid t za ízení na
“privátní” SCSI sb rnici RAIDu. Tento ovlada p i své inicializaci resetuje “privátní” SCSI
sb rnici, ímž asto rozhodí fungování RAIDu natolik, že se adi už nevzpamatuje (a systém
nenastartuje) – toto platí zejména v p ípad , kdy se obnovuje degradované pole. Typicky se
tato závada projevuje p i instalaci na erstv vytvo ené pole, které se ješt nestihlo
“dobudovat”.
Ve verzích 4.8-RELEASE a 5.1 byla tato chybka odstran na, instalátorový i GENERIC
kernel mají “device aacp” standardn vypnutý.
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-

ve FreeBSD 4.8 a 5.0/5.1 se projevoval jakýsi další problém v okamžiku degradace pole
(“zhavaroval disk”) a p i bootu z degradovaného i obnovujícího se pole. Problém zp sobuje
zatuhnutí po íta e – je pot eba restartovat a obnovit pole pomocí BIOSové utility, pak teprve
lze op t zprovoznit opera ní systém. Konkrétn ve 4.8 se problém neprojevuje v GENERIC
kernelu (uniprocesorový, zapnuto “device isp”) – projeví se ve chvíli, kdy zapneme
SMP+APIC_IO nebo vypneme “device isp” (p ípadn obojí). Na nejnižší úrovni je za t chto
podmínek dohodnuta jiná adresa pro MMIO, se kterou má adi v nouzovém režimu patrn
problémy.
Tento problém byl odstran n ve FreeBSD 4.9-RC1 a nov jších 5.2-PRE.

P i správné konfiguraci kernelu (aacp) funguje adi dnes již bezchybn , problémy v degradovaném
režimu se v nejnov jších RELEASEch již neprojevují – autor tohoto manuálu d kladn trápil adi
ve FreeBSD 4.9, 5.2 a 5.2.1 a reportoval výsledky Scottu Longovi. Ani na 4.8/5.1 by p i degradaci
pole nem lo dojít k závažn jší ztrát dat – po obnov pole v BIOSu (nebo v GENERIC/UP režimu)
a po fsck lze pokra ovat v normálním provozu.
Soubor za ízení (device node)
Standardní instalace FreeBSD nevytvá í device nody pro AAC RAID, takže pokud
Standardní instalace FreeBSD, by obsahuje a instaluje ovlada , bohužel p i instalaci nevytvá í
device nody /dev/aac*, takže pokud chceme používat správcovské utility, musíme si device node
vytvo it sami. Lze použít skript /dev/MAKEDEV, který tomuto za ízení p i adí major number 150:
cd /dev
./MAKEDEV aac0
Jinak též
mknod /dev/aac0 c 150 0
Každý adi instalovaný v systému dostane své vlastní minor number. Minor numbers jsou
p id lována po jednom od nuly nahoru: /dev/aac0 = minor 0, /dev/aac1 = minor 1 atd.
Emulace Linuxu
Aktuální verze správcovských utilit není k dispozici pro FreeBSD – ale je k dispozici pro Linux.
Proto lze s úsp chem provozovat aktuální verze softwaru pod ”linuxovým emulátorem” – což je
nesprávné ozna ení pro tzv. Linux ABI (linuxové nativní aplika ní rozhraní k jádru FreeBSD).
Instalaci podpory pro linuxové binární programy lze povolit již p i instalaci FreeBSD standardním
instalátorem – v pokro ilejší fázi instalace se sysinstall ptá na tuto možnost samostatným dotazem
(okénkem). Touto volbou se nainstalují linuxové knihovny a n které systémové programy do
sandboxu /compat/linux/ a zajistí se natahování linuxového ABI do jádra p i startu (ve form modulu
linux.ko).
Dále je t eba za ídit, aby se linuxová IOCTL volání dostala až k ovlada m ”aac” a jejich
prost ednictvím k adi i. K tomu je bohužel zapot ebí ješt n kolik úder do klávesnice. Konkrétn
je t eba upravit konfiguraci kernelu (a p ekompilovat). Do konfigura ního souboru je t eba p idat
volby
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options AAC_COMPAT_LINUX
options COMPAT_LINUX

# pouze FreeBSD 4.x, nikoli FreeBSD 5.x

Jedin ob tyto volby dohromady zp sobí, že se zkompiluje objektový soubor
/usr/src/sys/dev/aac/aac_linux.o a p ilinkuje se do ovlada e aac a potažmo do kernelu.
Wrapper uložený v aac_linux.o se registruje do Linux ABI – ošet uje p eklad linuxového formátu
IOCTL syscall pro za ízení aac do BSD formátu. Vlastní IOCTL kódy (p íkazy) za ízení aac se mezi
Linuxem a FreeBSD neliší.
Hlavním posláním volby COMPAT_LINUX je mimochodem monolitické linkování Linux ABI do
kernelu (takže není t eba jej p i bootu natahovat rc skriptem jako modul).
Podrobn jší informace o Linux ABI naleznete v dokumentaci FreeBSD (nap . Handbook).
Instalace aaccli
Správcovská utilita aaccli je k dispozici pouze v binární podob .
Na webu Adaptecu existuje starší verze aaccli zkompilovaná pro FreeBSD 4.4 – lze ji stáhnout ze
stránek s ovlada i pro Adaptec 5400S. Pro tuto verzi není zapot ebí Linux ABI a b há pod 4.x i pod
5.x, nicmén Scott Long a další lidé tvrdí, že tato verze aaccli je zastaralá a potenciáln
nekompatibilní s nov jšími kontroléry.
Aktuální verze aaccli je k dispozici pouze pro Linux. Lze ji nalézt na CDrom disku s ovlada i, který
Adaptec dodává s každým adi em, p ípadn stáhnout v podob RPM z webu
http://www.adaptec.com.
Linuxová verze o ekává knihovnu ncurses v5, ve standardním “linuxovém emulátoru” je verze 4 –
nejsnazším ešením je zkopírovat knihovnu z CD ka pod pseudo-chroot /compat/linux.
Doporu ujeme použít Linuxovou verzi aaccli. Instalaci do systému lze provést nap íklad takto:
mount /cdrom
cp /mnt/cdrom/bootcd/sbin/aaccli /usr/local/sbin
chmod 700 /usr/local/sbin/aaccli
cp /mnt/cdrom/bootcd/usr/lib/libncurses.* /compat/linux/usr/lib
umount /cdrom
Storage Manager
Linuxový Storage Manager by se z ejm také dal použít. Zejména démonek “anotifyd” je zajímavý,
protože umí posílat alarmy mailem. Nicmén i kv li tomuto rozesílání mail je t eba mít
nainstalovaný kompletní SMBE v etn HTTPS démona (SSL). Rozb hávat tohle rukama v emulaci
m že být nemilé, zejména device nody pro sdílenou pam nebudí d v ru. Že jsou instala ní balíky
ve formátu RPM, to by nebyl až takový problém – instala nímu skriptu se BSD nelíbí a nejjednodušší
zp sob instalace je z ejm beztak ru ním kopírováním sou ástek z Linuxové instalace, dokud to
nebude chodit. Alternativou je instalace RPM do FreeBSD a úprava skriptu, aby nekontroloval
platformu a použil linuxovou instalaci.
Samotný grafický Storage Manager s jeho nepovedeným GUI ovšem za tu námahu patrn nestojí.
Se teno a podtrženo: autor manuálu tuto aplikaci nezkoušel pod FreeBSD instalovat.
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FreeBSD – shrnutí
Jedná se o jeden z nejvýkonn jších a nejkomfortn jších PCI SCSI RAID adi , které jsou pod
FreeBSD k dispozici. Což prakticky znamená, že adi bez problém funguje a pole lze spravovat
p ímo z opera ního systému – tj. i na dálku. Systém nastartuje bez problém i z degradovaného pole.
Instalovat lze i na erstv vytvo ené pole, které se na pozadí teprve vytvá í.
Utilita aaccli funguje (nejlépe je použít aktuální linuxovou verzi), grafický webový Storage Manager
patrn nestojí za námahu.
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