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Introduction

Este documento descreve o zoneamento de PWWN (Port Worldwide Name, nome mundial da
porta) e o zoneamento de alias de dispositivo com processos SAN (Storage Area Networking,
rede de armazenamento de dados).

Prerequisites

Requirements

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico: 

Como adicionar zonas em um ambiente de rede.●

Componentes Utilizados

Este documento não se restringe a versões de software e hardware específicas.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of
the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Se a rede estiver
ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Zoneamento PWWN

Prerequisites

Antes de adicionar uma nova região, você precisa determinar estas informações:



Quais dispositivos podem ser divididos em zonas?●

A qual VSAN a nova zona pertence?●

Existe um conjunto de zonas ativo? Em caso afirmativo, qual é o nome do conjunto de
zonas?

●

Depois que o número VSAN tiver sido estabelecido, você pode verificar se há um conjunto de
zonas ativo com este comando:

switch#show zoneset active vsan X

Where X é o vsannúmero fornecido.

Exemplo:

Adicionando zonas para que o Host_A se comunique com Target_1 e Target_2 ao conjunto de
zonas ativo Zoneset_10 no vsan 10.

Dispositivo final PWWN
Host_A 21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Destino_1 21:00:00:20:37:af:a5:93

Destino_2 21:00:00:20:37:af:a5:3d

Adicionar Zonas

switch# conf t switch(config)# zoneset name Zoneset_10 vsan 10 switch(config-zoneset)# zone name Host_A-Target_1
switch(config-zoneset-zone)# member pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07  switch(config-zoneset-zone)# member pwwn
21:00:00:20:37:af:a5:93 switch(config-zoneset-zone)#
zone name Host_A-Target_2 switch(config-zoneset-zone)# member pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07 switch(config-zoneset-zone)#
member pwwn 21:00:00:20:37:af:a5:3d
switch(config-zoneset-zone)# zone commit vsan 10 switch(config)# zoneset activate name Zoneset_10 vsan 10 switch(config)#
zone commit vsan 10

Explicação do comando:

Comando Explicação
switch#conf t Entra no terminal de configuração
switch(config)# zoneset
name Zoneset_10 vsan 10

Entra no modo de configuração de Zoneset. Cria Zoneset_10
para vsan 10 se ele não existir

switch(config-zoneset)# zone
name Host_A-Target_1

Entra no modo de configuração de região em linha. Cria a zona
Host_A-Target_1 na vsan 10 e como membro da Zoneset_10 se
ela não existir

switch(config-zoneset-zone)#
member pwwn
21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Adicione pwwn como membro da zona Host_A-Target_1

switch(config-zoneset-zone)#
member pwwn
21:00:00:20:37:af:a5:93

Adicione pwwn como membro da zona Host_A-Target_1

switch(config-zoneset-zone)#
zone commit vsan 10

Confirma as alterações feitas nas zonas e no conjunto de zonas
na vsan 10. Usado somente se o zoneamento avançado estiver
habilitado

switch(config)# zoneset
nome de ativação
Zoneset_10 vsan 10

Define o conjunto de zona ativo como o conjunto de zona
configurado atualmente em Zoneset_10 na vsan 10. Observe que
apenas 1 conjunto de zonas pode estar ativo em uma vsan por
vez

switch(config)#zone commit Confirma a alteração feita no conjunto de zonas na vsan 10. Esta



vsan 10 etapa é necessária no modo de zoneamento avançado após uma
ativação para que a nova ativação ocorra

Zoneamento de alias de dispositivo

Prerequisites

Antes de adicionar uma nova região, você precisa determinar estas informações:

Quais dispositivos podem ser divididos em zonas?●

A qual VSAN a nova zona pertence?●

Existe um conjunto de zonas ativo? Em caso afirmativo, qual é o nome do conjunto de
zonas?

●

Mapear alias de dispositivo/PWWN.●

Depois que o número VSAN tiver sido estabelecido, você pode verificar se há um conjunto de
zonas ativo com este comando:

switch#show zoneset active vsan X

Where X é o vsannúmero fornecido.

Exemplo:

Adicionando zonas para que o Host_A se comunique com Target_1 e Target_2 ao conjunto de
zonas ativo Zoneset_10 no vsan 10.

Dispositivo final Alias do dispositivo PWWN
Host_A HOST 21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Destino_1 DESTINO1 21:00:00:20:37:af:a5:93

Destino_2 DESTINO2 21:00:00:20:37:af:a5:3d

Configurar o alias do dispositivo

switch# conf t

switch(config)

switch(config)# device-alias database

switch(config-device-alias-db)# device-alias name HOST pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07  
switch(config-device-alias-db)# device-alias name TARGET1 pwwn 21:00:00:20:37:af:a5:93 
switch(config-device-alias-db)# device-alias name TARGET2 pwwn 21:00:00:20:37:af:a5:3d
switch(config-device-alias-db)#exit

switch(config)#device-alias commit

Adicionar Zonas

switch# conf t

switch(config)# zoneset name Zoneset_10 vsan 10

switch(config-zoneset)# zone name Host_A-Target_1

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias HOST

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias TARGET1

switch(config-zoneset-zone)# zone name Host_A-Target_2

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias HOST

switch(config-zoneset-zone)# member device-alias TARGET2



switch(config-zoneset-zone)# zone commit vsan 10

switch(config)# zoneset activate name Zoneset_10 vsan 10

switch(config)# zone commit vsan 10

Explicação do comando:

Comando Explicação
switch#conf t Entra no terminal de configuração

switch(config)# device-alias database
Entra no modo de configuração do banco de dados
alias do dispositivo. Permite a criação, exclusão e
modificação de aliases de dispositivos

switch(config-device-alias-db)#device-alias
name HOST pwwn 21:01:00:e0:8b:39:a9:07

Atribui o alias de dispositivo HOST ao pwwn
21:01:00:e0:8b:39:a9:07 . Um alias de dispositivo só pode
ser mapeado para 1 PWWN e um PWWN só pode
ser mapeado para 1 alias de dispositivo. Ele é
sensível a maiúsculas e minúsculas.

switch(config-device-alias-db)#exit Sai do modo de configuração do banco de dados do
alias do dispositivo

switch(config)#device-alias commit Confirma o alias do dispositivo alterado
switch(config)# zoneset name Zoneset_10
vsan 10

Entra no modo de configuração de Zoneset. Cria
Zoneset_10 para vsan 10 se ele não existir

switch(config-zoneset)# zone name
Host_A-Target_1

Entra no modo de configuração de região em linha.
Cria a zona Host_A-Target_1 na vsan 10 e como
membro da Zoneset_10 se ela não existir

switch(config-zoneset-zone)# member
device-alias HOST

Adicione pwwn como membro da zona Host_A-
Target_1

switch(config-zoneset-zone)# member
device-alias TARGET1

Adicione pwwn como membro da zona Host_A-
Target_1

switch(config-zoneset-zone)# zone commit
vsan 10

Confirma as alterações feitas nas zonas e no
conjunto de zonas na vsan 10. Usado somente se o
zoneamento avançado estiver habilitado

switch(config)# zoneset nome de ativação
Zoneset_10 vsan 10

Define o conjunto de zona ativo como o conjunto de
zona configurado atualmente em Zoneset_10 na
vsan 10. Observe que apenas 1 conjunto de zonas
pode estar ativo em uma vsan por vez

switch(config)#zone commit vsan 10

Confirma a alteração feita no conjunto de zonas na
vsan 10. Esta etapa é necessária no modo de
zoneamento avançado após uma ativação para que
a nova ativação ocorra
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Sobre esta tradução
A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e
humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma,
independentemente da localização.
 
Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas
por um tradutor profissional.
 
A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda
que o documento original em inglês (link fornecido) seja sempre consultado.


