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Apa itu Amazon FSx for NetApp 
ONTAP itu?

Amazon FSx untuk NetApp ONTAP adalah layanan yang dikelola sepenuhnya yang menyediakan 
penyimpanan file yang sangat andal, dapat diskalakan, berkinerja tinggi, dan kaya fitur yang dibangun 
di atas NetApp sistem file ONTAP yang populer. FSx untuk ONTAP menggabungkan fitur akrab, kinerja, 
kemampuan, dan operasi API dari sistem NetApp file dengan kelincahan, skalabilitas, dan kesederhanaan 
yang dikelola sepenuhnyaLayanan AWS.

FSx untuk ONTAP menyediakan penyimpanan file bersama yang kaya fitur, cepat, dan fleksibel yang 
dapat diakses secara luas dari instans komputasi Linux, Windows, dan macOS yang berjalan di dalamAWS 
atau di lokasi. FSx for ONTAP menawarkan penyimpanan solid state drive (SSD) berkinerja tinggi dengan 
latensi submillisecond. Dengan FSx untuk ONTAP, Anda dapat mencapai tingkat kinerja SSD untuk beban 
kerja Anda sambil membayar penyimpanan SSD hanya untuk sebagian kecil dari data Anda.

Mengelola data Anda dengan FSx untuk ONTAP lebih mudah karena Anda dapat memotret, mengkloning, 
dan mereplikasi file Anda dengan mengklik tombol. Selain itu, FSx untuk ONTAP secara otomatis 
meratakan data Anda ke penyimpanan elastis yang berbiaya lebih rendah, mengurangi kebutuhan Anda 
untuk menyediakan atau mengelola kapasitas.

FSx untuk ONTAP juga menyediakan penyimpanan yang sangat tersedia dan tahan lama dengan 
cadangan yang dikelola sepenuhnya dan dukungan untuk pemulihan bencana lintas wilayah. Untuk 
membuatnya lebih mudah untuk melindungi dan mengamankan data Anda, FSx untuk ONTAP mendukung 
keamanan data populer dan aplikasi antivirus.

Untuk pelanggan yang menggunakan NetApp ONTAP lokal, FSx for ONTAP adalah solusi ideal untuk 
memigrasi, mencadangkan, atau meng-burst aplikasi berbasis file Anda dari lokal keAWS tanpa perlu 
mengubah kode aplikasi atau cara Anda mengelola data.

Sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya, FSx untuk ONTAP memudahkan peluncuran dan skala 
penyimpanan file bersama yang andal, berkinerja tinggi, dan aman di cloud. Dengan FSx untuk ONTAP, 
Anda tidak perlu lagi khawatir tentang:

• Menyiapkan dan menyediakan server file dan volume penyimpanan
• Mereplikasi data
• Menginstal dan menambal perangkat lunak server file
• Mendeteksi dan mengatasi kegagalan perangkat keras
• Mengelola failover dan failback
• Melakukan backup secara manual

FSx untuk ONTAP juga menyediakan integrasi yang kaya denganAWS layanan lain, sepertiAWS Identity 
and Access Management (IAM), Amazon WorkSpaces,AWS Key Management Service (AWS KMS), 
danAWS CloudTrail.

Topik
• Fitur FSx untuk ONTAP (p. 2)
• Keamanan dan perlindungan data (p. 2)
• Harga untuk FSx untuk ONTAP (p. 3)
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Fitur FSx untuk ONTAP

• FSx untuk forum ONTAP (p. 3)
• Apakah Anda baru pertama kali menggunakan Amazon FSx? (p. 3)

Fitur FSx untuk ONTAP
Dengan FSx untuk ONTAP, Anda mendapatkan solusi penyimpanan file yang dikelola sepenuhnya 
dengan:

• Support untuk dataset skala petabyte dalam satu namespace
• Beberapa gigabyte per detik (GBPs) throughput per sistem file
• Akses multi-protokol ke data menggunakan protokol Network File System (NFS), Server Message Block 

(SMB), dan Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI)
• Opsi deployment Multi-AZ dan Single-AZ dan Single-AZ
• Tiering data otomatis yang mengurangi biaya penyimpanan dengan secara otomatis mentransisikan data 

yang jarang diakses ke tingkat penyimpanan berbiaya lebih rendah berdasarkan pola akses Anda
• Kompresi data, deduplikasi, dan pemadatan untuk mengurangi konsumsi penyimpanan Anda
• Support untuk NetApp fitur SnapMirror replikasi
• Support untuk NetApp solusi caching lokal: NetApp Global File Cache dan FlexCache
• Support untuk akses dan manajemen menggunakan asliAWS atau NetApp alat dan operasi API

• AWS Management Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), dan SDK
• NetApp ONTAP CLI, REST API, dan BlueXP

• Support untuk fitur perlindungan data dan keamanan berikut:
• Enkripsi data sistem file dan backup saat istirahat menggunakanAWS KMS keys
• Mengenkripsi data saat transit menggunakan kunci sesi Kerberos SMB
• Pemindaian antivirus sesuai permintaan
• Otentikasi dan otorisasi menggunakan Microsoft Active Directory
• Mengaudit akses kunci

Keamanan dan perlindungan data
Amazon FSx menyediakan beberapa tingkat keamanan dan kepatuhan untuk memfasilitasi perlindungan 
data Anda. Ia secara otomatis mengenkripsi data secara data at rest di sistem file dan backup 
menggunakan kunci yang Anda kelola inAWS Key Management Service (AWS KMS). Anda juga dapat 
mengenkripsi data dalam perjalanan menggunakan Kerberos untuk klien NFS dan SMB.

Amazon FSx telah dinilai patuh pada standar berikut:

• Organisasi Standar Internasional (ISO)
• Standar Keamanan Data Industri Kartu Pembayaran (PCI DSS)
• Sertifikasi Kontrol Sistem dan Organisasi (System and Organization Controls/SOC)
• Undang-Undang Akuntabilitas dan Portabilitas Asuransi Health tahun 1996 (HIPAA)

Untuk informasi selengkapnya, lihat Perlindungan data di Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 156).

Amazon FSx juga menyediakan tingkat kontrol akses berikut:

• Pada tingkat sistem file, Amazon FSx menyediakan kontrol akses dengan menggunakan grup keamanan 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC).
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Harga untuk FSx untuk ONTAP

• Di tingkat API, Amazon FSx menyediakan kontrol akses dengan menggunakan kebijakan aksesAWS 
Identity and Access Management (IAM).

• Untuk menyediakan kontrol akses pada tingkat file dan folder, Amazon FSx mendukung izin Unix, 
daftar kontrol akses NFS (ACL), dan NTFS ACL. Saat Anda bergabung dengan Amazon FSx ke Active 
Directory, pengguna yang mengakses sistem file dapat melakukan autentikasi menggunakan kredensyal 
Active Directory mereka.

Sehingga Anda dapat melihat tindakan yang dilakukan oleh pengguna di sumber daya Amazon FSx 
Anda, Amazon FSx terintegrasi denganAWS CloudTrail untuk memantau dan mencatat log panggilan 
API Amazon FSx Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Logging FSx untuk Panggilan API ONTAP 
denganAWS CloudTrail (p. 221).

Selain itu, Amazon FSx melindungi data Anda dengan cadangan sistem file yang sangat tahan lama. 
Amazon FSx melakukan pencadangan harian otomatis, dan Anda dapat mengambil cadangan tambahan 
kapan saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melindungi data Anda (p. 86).

Harga untuk FSx untuk ONTAP
Anda ditagih untuk sistem file berdasarkan kategori berikut:

• Kapasitas penyimpanan SSD (per gigabtye-bulan, atau GB-bulan)
• SSD IOPS yang Anda sediakan di atas tiga IOPS/GB (per IOPS-bulan)
• Kapasitas throughput (per megabyte per detik [MBps] -bulan)
• Konsumsi penyimpanan kolam kapasitas (per GB-bulan)
• Permintaan pool kapasitas (per baca dan tulis)
• Konsumsi penyimpanan Backup (per GB-bulan)

Untuk informasi selengkapnya tentang harga dan biaya yang terkait dengan layanan, lihat harga Amazon 
FSx for NetApp ONTAP.

FSx untuk forum ONTAP
Jika Anda mengalami masalah saat menggunakan Amazon FSx FSx, manfaatkan forum diskusi FSx for 
ONTAP untuk mendapatkan jawaban.

Apakah Anda baru pertama kali menggunakan 
Amazon FSx?

Jika Anda baru pertama kali menggunakan Amazon FSx, kami merekomendasikan agar Anda membaca 
bagian-bagian berikut secara berurutan:

1. Jika Anda baru mengenalAWS, lihatMenyiapkan FSx untuk ONTAP (p. 8) untuk mengaturAkun 
AWS.

2. Jika Anda siap untuk membuat sistem file Amazon FSx pertama Anda, ikuti petunjuk diMemulai dengan 
Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 10).

3. Untuk informasi tentang kinerja, lihatPerforma Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 106).

3
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menggunakan Amazon FSx?

4. Untuk detail keamanan Amazon FSx, lihat Keamanan di Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 156).
5. Untuk informasi tentang API Amazon FSx, lihat Referensi API Amazon FSx.

4
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Sistem file

Bagaimana Amazon FSx for NetApp 
ONTAP bekerja

Topik ini memperkenalkan fitur-fitur utama Amazon FSx untuk NetApp ONTAP dan cara kerjanya, bersama 
dengan tautan ke bagian dengan detail implementasi penting.

Topik
• FSx untuk sistem file ONTAP (p. 5)
• Mesin virtual penyimpanan (p. 5)
• Volume (p. 5)
• Tingkat penyimpanan (p. 6)
• Efisiensi penyimpanan (p. 6)
• Mengakses data yang tersimpan di FSx untuk sistem file ONTAP (p. 6)
• Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP (p. 6)

FSx untuk sistem file ONTAP
Sistem file adalah FSx utama untuk sumber daya ONTAP, analog dengan klaster NetApp ONTAP lokal. 
Anda menentukan kapasitas penyimpanan solid state drive (SSD) dan kapasitas throughput untuk sistem 
file Anda, dan memilih Amazon Virtual Private Cloud (VPC) tempat sistem file Anda dibuat. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengelola FSx untuk sistem file ONTAP (p. 111).

Mesin virtual penyimpanan
Mesin virtual penyimpanan (SVM) adalah server file terisolasi dengan endpoint akses administratif dan 
data sendiri untuk mengelola dan mengakses data. Ketika Anda mengakses data di FSx Anda untuk sistem 
file ONTAP, klien dan workstation Anda antarmuka dengan SVM menggunakan alamat IP endpoint SVM. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola SVM (p. 121).

Anda dapat bergabung dengan SVM ke Microsoft Active Directory untuk otentikasi dan otorisasi akses file. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Direktori Aktif Microsoft di FSx for ONTAP (p. 96).

Volume
FSx untuk volume ONTAP adalah sumber daya virtual yang Anda gunakan untuk mengatur dan 
mengelompokkan data Anda. Volume adalah wadah logis, dan data yang disimpan di dalamnya 
mengkonsumsi kapasitas fisik pada sistem file Anda. Volume dihosting di SVM. Saat Anda membuat 
volume, Anda mengatur ukurannya, yang menentukan jumlah data fisik yang dapat Anda simpan di 
dalamnya, terlepas dari tingkat penyimpanannya. Anda juga menetapkan jenis volume sebagai RW 
(volume read-writable) atau DP (volume read-only dan dapat digunakan sebagai tujuan dari NetApp 
SnapMirror atau SnapVault hubungan).

Volume tipis disediakan, yang berarti bahwa mereka hanya mengkonsumsi kapasitas penyimpanan untuk 
data yang disimpan di dalamnya. Misalnya, Anda dapat membuat tiga volume 10 TiB pada sistem file yang 
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Tingkat penyimpanan

dikonfigurasi dengan 10 TiB kapasitas penyimpanan gratis, selama jumlah total penyimpanan dalam tiga 
volume tidak melebihi 10 TiB kapan saja. Hanya kapasitas volume yang digunakan yang dihitung terhadap 
konsumsi kapasitas penyimpanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola FSx untuk volume 
ONTAP (p. 127).

Tingkat penyimpanan
FSx untuk sistem file ONTAP memiliki dua tingkatan penyimpanan: penyimpanan primer dan penyimpanan 
kolam kapasitas. Penyimpanan utama disediakan, dapat diskalakan, dan penyimpanan SSD berkinerja 
tinggi yang dibuat khusus untuk bagian aktif dari kumpulan data Anda. Kapasitas penyimpanan kolam 
renang adalah tingkat penyimpanan sepenuhnya elastis yang dapat skala untuk petabyte dalam ukuran 
dan biaya dioptimalkan untuk data jarang diakses. Data yang Anda tulis ke volume Anda menghabiskan 
kapasitas pada tingkatan penyimpanan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat FSx untuk tingkatan 
penyimpanan ONTAP (p. 55).

Jenjajaran data
Tiering data adalah proses dimana Amazon FSx untuk NetApp ONTAP secara otomatis mentransisikan 
data sistem file antara SSD dan tingkatan penyimpanan pool kapasitas. Setiap volume memiliki kebijakan 
tingkat yang menentukan apakah volume menggunakan tingkat penyimpanan pool kapasitas sistem file 
Anda, dan bagaimana caranya. Ukuran volume menentukan berapa banyak total data yang dapat Anda 
simpan di dalamnya, sementara kebijakan tingkatan volume menentukan tingkat penyimpanan mana data 
berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume data tingkatan (p. 73).

Efisiensi penyimpanan
Amazon FSx untuk NetApp ONTAP mendukung fitur efisiensi penyimpanan tingkat blok ONTAP—
pemadatan, kompresi, dan deduplikasi — untuk mengurangi kapasitas penyimpanan yang dikonsumsi 
data Anda. Fitur efisiensi penyimpanan dapat mengurangi jejak data Anda dalam penyimpanan SSD, 
penyimpanan kolam kapasitas, dan cadangan. Penghematan kapasitas penyimpanan khas untuk beban 
kerja berbagi file tujuan umum tanpa mengorbankan kinerja adalah 65% dari kompresi, deduplikasi, dan 
pemadatan, baik pada SSD dan tingkat penyimpanan kolam kapasitas. Untuk informasi selengkapnya, lihat
FSx untuk efisiensi penyimpanan ONTAP (p. 72).

Mengakses data yang tersimpan di FSx untuk 
sistem file ONTAP

Anda dapat mengakses data Anda di FSx untuk volume ONTAP dari beberapa klien Linux, Windows, atau 
macOS secara bersamaan melalui protokol NFS (v3, v4, v4.1, v4.2) dan SMB. Anda juga dapat mengakses 
data menggunakan protokol iSCSI (blok). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses data (p. 16).

Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP
Ada beberapa cara berinteraksi dengan sistem file ONTAP cara berinteraksi dengan FSx dan mengelola 
sumber dayanya. Anda dapat mengelola sumber daya FSx untuk ONTAP menggunakan keduanyaAWS 
dan alat manajemen NetApp ONTAP:

• AWSalat manajemen
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Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP

• YangAWS Management Console
• AWS Command Line Interface (AWS CLI)
• API Amazon FSx dan SDK
• AWS CloudFormation

• NetApp alat manajemen:
• NetApp BlueXP
• CLI NetApp ONTAP
• API REST NetApp ONTAP

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sumber daya (p. 111).
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Menyiapkan FSx untuk ONTAP
Sebelum Anda menggunakan Amazon FSx untuk pertama kali, selesaikan tugas berikut:

1. Daftar Akun AWS (p. 8)
2. Buat pengguna administratif (p. 8)

Topik
• Daftar Akun AWS (p. 8)
• Buat pengguna administratif (p. 8)
• Langkah selanjutnya (p. 9)

Daftar Akun AWS
Jika Anda tidak memiliki Akun AWS, selesaikan langkah berikut untuk membuatnya.

Untuk mendaftar ke Akun AWS

1. Buka https://portal.aws.amazon.com/billing/signup.
2. Ikuti petunjuk online.

Bagian dari prosedur pendaftaran melibatkan menerima panggilan telepon dan memasukkan kode 
verifikasi di keypad telepon.

Ketika Anda mendaftar untuk sebuahAkun AWS, sebuah Pengguna root akun AWSdibuat. Pengguna 
root memiliki akses ke semuaLayanan AWS dan sumber daya di akun. Sebagai praktik terbaik 
keamanan, tetapkan akses administratif ke pengguna administratif, dan gunakan hanya pengguna root 
untuk melakukan tugas yang memerlukan akses pengguna root.

AWSmengirim Anda email konfirmasi setelah proses pendaftaran selesai. Anda dapat melihat aktivitas 
akun Anda saat ini dan mengelola akun Anda dengan mengunjungi https://aws.amazon.com/ dan memilih
Akun Saya.

Buat pengguna administratif
Setelah Anda mendaftar untuk sebuahAkun AWS, buat pengguna administratif agar Anda tidak 
menggunakan pengguna root untuk tugas sehari-hari.

AmankanPengguna root akun AWS

1. Masuk ke AWS Management Consolesebagai pemilik akun dengan memilih Pengguna root dan 
memasukkan alamatAkun AWS email Anda. Di laman berikutnya, masukkan kata sandi Anda.

Untuk bantuan login dengan menggunakan pengguna root, lihat Masuk sebagai pengguna root di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

2. Aktifkan autentikasi multi-faktor (MFA) untuk pengguna root Anda.

Untuk instruksi, lihat Aktifkan perangkat MFA virtual untuk penggunaAkun AWS root (konsol) di
Panduan Pengguna IAM.
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Buat pengguna administratif

• Untuk tugas administratif harian Anda, berikan akses administratif ke pengguna administratif diAWS 
IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On).

Untuk instruksi, lihat Memulai dalam Panduan Pengguna AWS IAM Identity Center (successor to AWS 
Single Sign-On).

Masuk sebagai pengguna administratif

• Untuk masuk dengan pengguna IAM Identity Center, gunakan URL login yang dikirim ke alamat email 
Anda saat Anda membuat pengguna IAM Identity Center.

Untuk bantuan login menggunakan pengguna IAM Identity Center, lihat Masuk ke portalAWS akses di
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Langkah selanjutnya
Untuk mulai menggunakan FSx untuk ONTAP lihat petunjukMemulai dengan Amazon FSx for NetApp 
ONTAP (p. 10) untuk membuat sumber daya Amazon FSx Anda.
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Memulai dengan Amazon FSx for 
NetApp ONTAP

Pelajari cara memulai penggunaan Amazon FSx for NetApp ONTAP. Latihan memulai ini mencakup 
langkah-langkah berikut.

Topik
• Langkah 1: Buat sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 10)
• Langkah 2: Memasang sistem file Anda dari Instans Amazon EC2 Linux (p. 12)
• Langkah 3: Bersihkan Sumber Daya  (p. 14)

Langkah 1: Buat sistem file Amazon FSx for NetApp 
ONTAP

Konsol Amazon FSx memiliki dua opsi untuk membuat sistem file — opsi pembuatan Cepat dan opsi 
pembuatan Standar. Untuk membuat sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP dengan cepat dan mudah 
dengan konfigurasi yang direkomendasikan layanan, gunakan opsi Buat Cepat.

Opsi Buat Cepat membuat sistem file dengan mesin virtual penyimpanan tunggal (SVM) dan satu volume. 
Opsi Quick create mengkonfigurasi sistem file ini untuk memungkinkan akses data dari instance Linux 
melalui protokol Network File System (NFS). Setelah sistem file dibuat, Anda dapat membuat SVM 
dan volume tambahan sesuai kebutuhan, termasuk SVM yang digabungkan ke Active Directory untuk 
mengizinkan akses dari klien Windows dan macOS melalui protokol Server Message Block (SMB).

Untuk informasi tentang menggunakan opsi Buat standar untuk membuat sistem file dengan konfigurasi 
yang disesuaikan, lihatMembuat FSx untuk sistem file ONTAP (p. 113).

Untuk membuat sistem file Anda

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pada dasbor, pilih Buat sistem file untuk memulai wizard pembuatan sistem file.
3. Pada halaman Pilih jenis sistem file, pilih Amazon FSx untuk NetApp ONTAP, lalu pilih Berikutnya. 

Halaman Create ONTAP file system muncul. Untuk metode Creation, pilih Quick create.
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4. Di bagian Konfigurasi cepat, untuk Nama sistem file - opsional, masukkan nama untuk sistem file 
Anda. Lebih mudah untuk menemukan dan mengelola sistem file Anda ketika Anda menamainya. 
Anda dapat menggunakan maksimal 256 huruf Unicode, spasi, dan angka, ditambah karakter khusus 
ini: + - (tanda hubung) =. _ (garis bawah):/

5. Untuk Jenis Deployment Pilih Multi-AZ atau Single-AZ.

• Sistem file Multi-AZ mereplikasi data Anda dan mendukung failover di beberapa Availability Zone 
secara bersamaanWilayah AWS.

• Sistem file Single-AZ mereplikasi data Anda dan menawarkan failover otomatis dalam satu 
Availability Zone.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Ketersediaan dan daya tahan (p. 50).
6. Untuk kapasitas penyimpanan SSD, tentukan kapasitas penyimpanan sistem file Anda, di gibibytes 

(GiBs). Masukkan bilangan bulat berapa pun dalam kisaran 1,024—196.608.

Anda dapat meningkatkan jumlah kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan setiap saat 
setelah Anda membuat sistem file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola kapasitas 
penyimpanan (p. 55).

7. Untuk Virtual Private Cloud (VPC), pilih Amazon VPC yang ingin Anda associate dengan sistem file 
Anda.

8. Untuk efisiensi Penyimpanan, pilih Diaktifkan untuk mengaktifkan fitur efisiensi penyimpanan ONTAP 
(kompresi, deduplikasi, dan pemadatan) atau Dinonaktifkan untuk mematikannya.
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Langkah 2: Memasang sistem file Anda

9. (Khusus Multi-AZ) Rentang alamat IP Endpoint menentukan rentang alamat IP tempat titik akhir untuk 
mengakses sistem file Anda dibuat.

Pilih opsi Buat cepat untuk rentang alamat IP titik akhir:

• Rentang alamat IP yang tidak terisi dari VPC Anda — Pilih opsi ini agar Amazon FSx menggunakan 
64 alamat IP terakhir dari rentang CIDR utama VPC sebagai rentang alamat IP titik akhir untuk 
sistem file. Perhatikan bahwa rentang ini dibagi di beberapa sistem file jika Anda memilih opsi ini 
beberapa kali.

Note

• Setiap sistem file yang Anda buat menggunakan dua alamat IP dari kisaran ini—satu 
untuk klaster, dan satu untuk SVM pertama. Alamat IP pertama dan terakhir juga 
dicadangkan. Untuk setiap SVM tambahan, sistem file mengkonsumsi alamat IP lain. 
Misalnya, sistem file yang menghosting 60 SVM menggunakan 64 alamat IP. Sistem file 
tambahan bekerja dengan cara yang sama. Mereka mengkonsumsi dua alamat IP awal, 
ditambah satu untuk setiap SVM tambahan. Jumlah maksimum sistem file menggunakan 
rentang yang sama, masing-masing dengan SVM tunggal, adalah 31.

• Opsi ini berwarna abu-abu jika salah satu dari 64 alamat IP terakhir dalam rentang CIDR 
utama VPC digunakan oleh subnet.

• Rentang alamat IP mengambang di luar VPC Anda — Pilih opsi ini agar Amazon FSx menggunakan 
rentang alamat 198.19.x.0/24 yang belum digunakan oleh sistem file lain dengan VPC dan tabel rute 
yang sama.

Anda juga dapat menentukan rentang alamat IP Anda sendiri di opsi Buat standar.
10. Pilih Berikutnya, dan tinjau konfigurasi sistem file pada halaman Buat sistem file ONTAP. Perhatikan 

pengaturan sistem file mana yang dapat Anda modifikasi setelah sistem file dibuat.
11. Pilih Buat sistem file.

Quick create menciptakan sistem file dengan satu SVM (bernamafsx) dan satu volume (bernamavol1). 
Volume memiliki jalur persimpangan/vol1 dan kebijakan tingkat kumpulan kapasitas Auto (yang akan 
secara otomatis meningkatkan data apa pun yang belum diakses selama 31 hari ke penyimpanan 
kumpulan kapasitas berbiaya lebih rendah). Kebijakan snapshot default ditetapkan ke volume default. Data 
sistem file dienkripsi saat istirahat menggunakanAWS KMS kunci terkelola layanan default Anda.

Langkah 2: Memasang sistem file Anda dari Instans 
Amazon EC2 Linux

Anda dapat memasang sistem file Anda dari Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). 
Prosedur ini menggunakan instance yang menjalankan Amazon Linux 2.

Untuk memasang sistem file Anda dari Amazon EC2

1. Buka konsol Amazon EC2 di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Buat atau pilih Instans Amazon EC2 yang menjalankan Amazon Linux 2 yang berada di virtual private 

cloud (VPC) yang sama seperti sistem file Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara meluncurkan 
Instans, lihat Langkah 1: Luncurkan Instans di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

3. Connect ke instans Amazon EC2 Linux Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Connect ke Instans 
Linux Anda dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

4. Buka terminal pada instans Amazon EC2 Anda menggunakan shell aman (SSH), dan masuk dengan 
kredensi yang sesuai.
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5. Buat direktori pada instans Amazon EC2 Anda untuk digunakan sebagai titik pasang volume dengan 
perintah berikut. Pada contoh berikut, ganti titik pasang dengan informasi Anda sendiri.

$ sudo mkdir /mount-point

6. Pasangkan sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP Anda ke direktori yang Anda buat. 
Gunakanmount perintah yang mirip dengan contoh berikut. Pada contoh berikut, ganti nilai 
placeholder berikut ini dengan informasi Anda sendiri.

• nfs_version- Versi NFS yang Anda gunakan; FSx untuk ONTAP mendukung versi 3, 4.0, 4.1, dan 
4.2.

• nfs-dns-name- Nama DNS NFS dari mesin virtual penyimpanan (SVM) di mana volume yang 
Anda pasang ada. Anda dapat menemukan nama DNS NFS di konsol Amazon FSx dengan memilih
mesin virtual Storage, lalu memilih SVM di mana volume yang Anda pasang ada. Nama DNS NFS 
ditemukan di panel Endpoints, ditunjukkan pada gambar berikut.

• volume-junction-path- Jalur persimpangan volume yang Anda pasang. Anda dapat 
menemukan jalur persimpangan volume di konsol Amazon FSx pada panel Ringkasan halaman 
Detail Volume, yang ditunjukkan pada gambar berikut.
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• mount-point- Nama direktori yang Anda buat pada instans EC2 Anda untuk titik kait volume.

sudo mount -t nfs -o nfsvers=nfs_version nfs-dns-name:/volume-junction-path /mount-
point

Perintah berikut menggunakan nilai contoh.

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-abcdef1234567890c.fs-012345abcdef6789b.fsx.us-
east-2.amazonaws.com:/vol1 /fsxN

Jika Anda memiliki masalah dengan instans Amazon EC2 Anda (seperti waktu habis koneksi), lihat
Memecahkan masalah instans EC2 di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

Langkah 3: Bersihkan Sumber Daya
Setelah Anda menyelesaikan latihan ini, Anda harus mengikuti langkah-langkah ini untuk membersihkan 
sumber daya Anda dan melindungi AndaAkun AWS.

Untuk membersihkan sumber daya

1. Pada konsol Amazon EC2, akhiri instans Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Akhiri Instans Anda di
Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

2. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
3. Pada konsol Amazon FSx, hapus semua FSx untuk volume ONTAP yang bukan volume root SVM 

Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus volume (p. 134).
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4. Hapus semua FSx Anda untuk ONTAP SVm. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus mesin 
virtual penyimpanan (p. 126).

5. Pada konsol Amazon FSx, hapus sistem file Anda. Ketika Anda menghapus sistem file, semua backup 
otomatis dihapus secara otomatis. Walau bagaimanapun, anda masih harus menghapus backup apa 
pun yang dibuat secara manual. Langkah-langkah berikut menjelaskan proses ini.

a. Dari dasbor konsol, pilih nama sistem file yang Anda buat untuk latihan ini.
b. Untuk Tindakan, pilih Hapus sistem file.
c. Dalam Hapus sistem file kotak dialog, masukkan ID sistem file yang ingin Anda hapus di kotak 

dialog Sistem file.
d. Pilih Hapus sistem file.
e. Sementara Amazon FSx menghapus sistem file, statusnya di dasbor berubah menjadi

MENGHAPUS. Setelah sistem file dihapus, maka tidak akan lagi muncul di dasbor. Setiap 
cadangan otomatis dihapus bersama dengan sistem file.

f. Sekarang Anda dapat menghapus backup apa pun yang dibuat secara manual untuk sistem file 
Anda. Dari navigasi sisi kiri, pilih Backup.

g. Dari dasbor, pilih backup apa pun yang memiliki ID sistem file yang sama dengan sistem file yang 
Anda hapus, dan pilih Hapus backup. Pastikan untuk mempertahankan cadangan akhir, jika Anda 
membuatnya.

h. Kotak dialog Hapus backup terbuka. Simpan kotak centang yang dipilih untuk ID cadangan yang 
ingin Anda hapus, lalu pilih Hapus cadangan.

Sistem file dan backup otomatis terkait Amazon FSx Anda sekarang dihapus, bersama dengan backup 
apa pun yang Anda pilih untuk dihapus juga.
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Mengakses data
Anda dapat mengakses sistem file Amazon FSx Anda menggunakan berbagai klien dan metode yang 
didukung baik diAWS Cloud maupun di lingkungan premise.

Setiap SVM memiliki empat titik akhir yang digunakan untuk mengakses data atau mengelola SVM 
menggunakan NetApp ONTAP CLI atau REST API:

• Nfs- Untuk menghubungkan menggunakan protokol Network File (NFS)
• Smb— Untuk menghubungkan menggunakan protokol Service Message Block (SMB) (Jika SVM Anda 

bergabung ke Active Directory, atau Anda menggunakan workgroup.)
• Iscsi- Untuk menghubungkan menggunakan protokol Internet Small Computer Systems Interface 

(iSCSI)
• Management- Untuk mengelola SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI atau API, atau NetApp BlueXP

Topik
• Klien yang didukung (p. 16)
• Mengakses data dari dalamAWS (p. 17)
• Mengakses data dari on-premise (p. 21)
• Volume pemasangan (p. 22)
• Memasang iSCSI (p. 28)
• Menggunakan FSx untuk ONTAP denganAWS layanan lain (p. 42)

Klien yang didukung
FSx untuk sistem file ONTAP mendukung mengakses data dari berbagai instans komputasi dan sistem 
operasi. Ini dilakukan dengan mendukung akses menggunakan protokol Network File System (NFS) (v3, 
v4.0, v4.1 dan v4.2), semua versi protokol Server Message Block (SMB) (termasuk 2.0, 3.0, dan 3.1.1), dan 
protokol Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI).

Important

Amazon FSx tidak support akses sistem file dari internet publik. Amazon FSx secara otomatis 
melepaskan alamat IP Elastis yang merupakan alamat IP publik terjangkau dari Internet, yang 
akan dilampirkan ke elastic network interface sistem file ini.

InstansAWS komputasi berikut ini didukung untuk digunakan dengan FSx untuk ONTAP:

• Instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) yang menjalankan Linux dengan dukungan 
NFS atau SMB, Microsoft Windows, dan macOS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume 
pemasangan (p. 22).

• Kontainer Docker Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) pada instans Amazon EC2 dan 
Linux. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon Elastic Container Service dengan FSx 
for ONTAP (p. 46).

• Amazon Elastic Kubernetes Service — Untuk mempelajari selengkapnya, lihat driver Amazon FSx for 
NetApp ONTAP CSI di Panduan Pengguna Amazon EKS.

• OpenShift Layanan Red Hat onAWS (ROSA) - Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Apa itu OpenShift 
Layanan Red HatAWS? dalam  OpenShift Layanan Red Hat di PanduanAWS Pengguna.

• WorkSpaces Instans Amazon. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan Amazon WorkSpaces 
dengan FSx untuk ONTAP (p. 42).
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• Instans Amazon AppStream 2.0.
• AWS Lambda— Untuk informasi selengkapnya, lihat postingAWS blog Mengaktifkan akses SMB untuk 

beban kerja tanpa server dengan Amazon FSx.
• Mesin virtual (VM) yang berjalan di VMware Cloud padaAWS lingkungan. Untuk informasi selengkapnya, 

lihat Mengkonfigurasi Amazon FSx untuk NetApp ONTAP sebagai Penyimpanan Eksternal dan VMware 
Cloud onAWS dengan Amazon FSx for NetApp ONTAP Deployment Guide.

Setelah dipasang, sistem file FSx untuk ONTAP muncul sebagai direktori lokal atau huruf drive melalui 
NFS dan SMB, menyediakan penyimpanan file jaringan bersama yang dikelola sepenuhnya yang dapat 
diakses secara bersamaan oleh hingga ribuan klien. iSCSI LUNS dapat diakses sebagai perangkat blok 
saat dipasang di iSCSI.

Mengakses data dari dalamAWS
Setiap sistem file Amazon FSx dikaitkan dengan Virtual Private Cloud (VPC). Anda dapat mengakses 
sistem file FSx untuk ONTAP dari mana saja di VPC sistem file, terlepas dari Availability Zone. Anda 
juga dapat mengakses sistem file Anda dari VPC lain yang dapat berada diAWS akun yang berbeda 
atauWilayah AWS. Selain persyaratan yang dijelaskan di bagian berikut untuk mengakses FSx untuk 
sumber daya ONTAP, Anda juga perlu memastikan bahwa grup keamanan VPC sistem file Anda 
dikonfigurasi sehingga lalu lintas data dan manajemen dapat mengalir antara sistem file Anda dan klien. 
Untuk informasi selengkapnya tentang mengonfigurasi kelompok keamanan dengan port yang diperlukan, 
lihatGrup keamanan Amazon VPC (p. 191).

Topik
• Mengakses data dari dalam VPC yang sama (p. 17)
• Mengakses data dari luar penyebaran VPC (p. 17)

Mengakses data dari dalam VPC yang sama
Saat Anda membuat sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP, Anda memilih Amazon VPC di mana 
sistem file berada. Semua SVM dan volume yang terkait dengan sistem file Amazon FSx untuk NetApp 
ONTAP juga terletak di VPC yang sama. Saat memasang volume, jika sistem file dan klien yang 
memasang volume berada di VPC yang sama danAkun AWS, Anda dapat menggunakan nama DNS SVM 
dan persimpangan volume atau berbagi SMB, tergantung pada klien. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Volume pemasangan (p. 22).

Anda dapat mencapai kinerja optimal jika klien dan volume berada di Availability Zone yang sama dengan 
subnet sistem file, atau subnet pilihan untuk sistem file Multi-AZ. Untuk mengidentifikasi subnet sistem file 
atau subnet pilihan, di konsol Amazon FSx, pilih Sistem file, lalu pilih sistem file ONTAP yang volumenya 
Anda pasang, dan subnet atau subnet pilihan (Multi-AZ) ditampilkan di Subnet atau panel subnet Preferred.

Mengakses data dari luar penyebaran VPC
Bagian ini menjelaskan cara mengakses FSx untuk titik akhir data NFS dan SMB sistem file ONTAP dan 
endpoint manajemen ONTAP dariAWS lokasi di luar penyebaran sistem file VPC.

Mengakses titik akhir manajemen NFS, SMB, dan ONTAP pada 
sistem file Multi-AZ
Titik akhir manajemen NFS, SMB, ONTAP di Amazon FSx untuk sistem file Multi-AZ NetApp ONTAP 
menggunakan alamat protokol internet mengambang (IP) sehingga klien yang terhubung dengan mulus 
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beralih antara server file yang disukai dan siaga selama peristiwa failover. Untuk informasi selengkapnya 
tentang failover, lihat Proses failover untuk FSx untuk ONTAP (p. 52).

Alamat IP mengambang ini dibuat dalam tabel rute VPC yang Anda kaitkan dengan sistem file Anda, dan 
berada dalam sistem fileEndpointIpAddressRange yang dapat Anda tentukan selama pembuatan.
EndpointIpAddressRangeMenggunakan rentang alamat berikut, tergantung pada bagaimana sistem file 
dibuat:

• Sistem file Multi-AZ yang dibuat menggunakan konsol Amazon FSx, secara default, menggunakan 64 
alamat IP terakhir dalam rentang CIDR utama VPC untuk sistem fileEndpointIpAddressRange.

• Sistem file Multi-AZ yang dibuat menggunakan APIAWS CLI atau Amazon FSx, 
secara default menggunakan rentang alamat IP dalam blok198.19.0.0/16 alamat 
untukEndpointIpAddressRange.

Hanya AWS Transit Gatewaymendukung routing ke alamat IP mengambang, yang juga dikenal sebagai 
peering transitif. VPC Peering,AWS Direct Connect, danAWS VPN tidak mendukung peering transitif. Untuk 
itu, Anda diharuskan menggunakan Transit Gateway untuk mengakses antarmuka ini dari jaringan yang 
berada di luar VPC sistem file Anda.

Diagram berikut menggambarkan menggunakan Transit Gateway untuk NFS, SMB, atau akses manajemen 
ke sistem file Multi-AZ yang berada di VPC yang berbeda dari klien yang mengaksesnya.

Note

Pastikan semua tabel rute yang Anda gunakan terkait dengan sistem file Multi-AZ Anda. 
Melakukannya membantu mencegah tidak tersedianya selama failover. Untuk informasi tentang 
mengaitkan tabel rute Amazon VPC Anda dengan sistem file Anda, lihatMemperbarui sistem 
file (p. 118).

Untuk informasi tentang kapan Anda perlu menggunakan Transit Gateway untuk mengakses FSx Anda 
untuk sistem file ONTAP, lihatKapan Transit Gateway diperlukan? (p. 19).

Mengakses NFS, SMB, atau ONTAP CLI dan API untuk sistem 
file Single-AZ
Titik akhir yang digunakan untuk mengakses FSx untuk sistem file ONTAP Single-AZ melalui NFS atau 
SMB, dan untuk mengelola sistem file menggunakan ONTAP CLI atau REST API, adalah alamat IP 
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sekunder pada ENI dari server file aktif. Alamat IP sekunder berada dalam kisaran CIDR VPC, sehingga 
klien dapat mengakses data dan port manajemen menggunakan VPC Peering,AWS Direct Connect, 
atauAWS VPN tanpa memerlukanAWS Transit Gateway.

Diagram berikut menggambarkan penggunaanAWS VPN atauAWS Direct Connect untuk akses NFS, SMB, 
atau manajemen ke sistem file AZ tunggal yang berada di VPC berbeda dari klien yang mengaksesnya.

Kapan Transit Gateway diperlukan?
Apakah Transit Gateway diperlukan untuk sistem file Multi-AZ Anda bergantung pada metode yang Anda 
gunakan untuk mengakses data sistem file Anda. Sistem file Single-AZ tidak memerlukan Transit Gateway. 
Tabel berikut menjelaskan kapan Anda perlu menggunakanAWS Transit Gateway untuk mengakses sistem 
file Multi-AZ.

Akses data Membutuhkan Transit Gateway?

Mengakses FSx melalui NFS, SMB, atau NetApp 
ONTAP REST API, CLI atau BlueXP

Hanya jika:

• Mengakses dari jaringan peered (lokal, 
misalnya), dan

• Anda tidak mengakses FSx melalui instance 
Cache File Global NetApp FlexCache atau

Mengakses data melalui iSCSI Tidak

Bergabung SVM ke Direktori Aktif Tidak

SnapMirror Tidak

FlexCache Caching Tidak

Cache Berkas Global Tidak
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Mengkonfigurasi routing menggunakanAWS Transit Gateway
Jika Anda memiliki sistem file Multi-AZ denganEndpointIPAddressRange yang berada di luar jangkauan 
CIDR VPC Anda, Anda perlu menyiapkan perutean tambahanAWS Transit Gateway untuk mengakses 
sistem file Anda dari jaringan peered atau lokal.

Important

Untuk mengakses sistem file Multi-AZ menggunakan Transit Gateway, masing-masing lampiran 
Transit Gateway harus dibuat dalam subnet yang tabel rutenya dikaitkan dengan sistem file Anda.

Note

Tidak diperlukan konfigurasi Transit Gateway tambahan untuk sistem file AZ tunggal atau sistem 
file Multi-AZ denganEndpointIPAddressRange yang berada dalam rentang alamat IP VPC 
Anda.

Untuk mengkonfigurasi routing menggunakanAWS Transit Gateway

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pilih sistem file FSx untuk ONTAP yang Anda konfigurasi akses dari jaringan peered.
3. Di Jaringan & keamanan, salin rentang alamat IP Endpoint.

4. Tambahkan rute ke Transit Gateway yang merutekan lalu lintas yang ditujukan untuk rentang alamat 
IP ini ke VPC sistem file Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan gateway transit di
Transit Gateways Amazon VPC.

5. Konfirmasikan bahwa Anda dapat mengakses sistem file FSx untuk ONTAP dari jaringan peered.

Untuk menambahkan tabel rute ke sistem file Anda, lihatMemperbarui sistem file (p. 118).

Note

Catatan DNS untuk manajemen, NFS, dan titik akhir SMB hanya dapat diselesaikan dari dalam 
VPC yang sama dengan sistem file. Untuk me-mount volume atau terhubung ke port manajemen 
dari jaringan lain, Anda perlu menggunakan alamat IP endpoint. Alamat IP ini tidak berubah seiring 
waktu.

Mengakses titik akhir iSCSI atau antar-klaster di luar penyebaran 
VPC
Anda dapat menggunakan VPC Peering atauAWS Transit Gateway untuk mengakses sistem file Anda 
iSCSI atau endpoint antar-klaster dari luar penyebaran sistem file VPC. Anda dapat menggunakan VPC 
Peering untuk merutekan iSCSI dan lalu lintas antar klaster antar VPC. Koneksi peering VPC adalah 
koneksi jaringan antara dua VPC, dan digunakan untuk mengarahkan lalu lintas di antara keduanya 
menggunakan alamat IPv4 pribadi. Anda dapat menggunakan peering VPC untuk menghubungkan VPC 
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dalam yang samaWilayah AWS atau antara yang berbedaWilayah AWS. Untuk informasi lebih lanjut 
tentang peering VPC, lihat Apa yang itu peering VPC? dalam Panduan Peering Amazon VPC.

Mengakses data dari on-premise
Anda dapat mengakses sistem file FSx untuk ONTAP dari penggunaan lokal AWS VPNdan AWS Direct 
Connect; pedoman kasus penggunaan yang lebih spesifik tersedia di bagian berikut. Selain persyaratan 
apa pun yang tercantum di bawah ini untuk mengakses FSx yang berbeda untuk sumber daya ONTAP 
dari lokal, Anda juga perlu memastikan bahwa grup keamanan VPC sistem file Anda memungkinkan data 
mengalir antara sistem file dan klien Anda; untuk daftar port yang diperlukan, lihat grup keamanan Amazon 
VPC.

Mengakses titik akhir NFS, SMB, atau ONTAP CLI 
atau REST API dari lokal
Bagian ini menjelaskan cara mengakses port manajemen NFS, SMB, dan ONTAP di FSx untuk sistem file 
ONTAP dari jaringan lokal.

Mengakses sistem file Multi-AZ
Amazon FSx mengharuskan Anda menggunakanAWS Transit Gateway atau mengonfigurasi Cache File 
NetApp Global jarak jauh atau NetApp FlexCache untuk mengakses sistem file Multi-AZ dari jaringan 
lokal. Untuk mendukung failover di seluruh AZ untuk sistem file Multi-AZ, Amazon FSx menggunakan 
alamat IP mengambang untuk antarmuka yang digunakan untuk titik akhir manajemen NFS, SMB, dan 
ONTAP. Karena NFS, SMB, dan endpoint manajemen menggunakan IP mengambang, Anda harus 
menggunakannya AWS Transit Gatewaybersama denganAWS Direct Connect atauAWS VPN untuk 
mengakses antarmuka ini dari jaringan lokal. Alamat IP mengambang yang digunakan untuk antarmuka ini 
berada dalam yangEndpointIpAddressRange Anda tentukan saat membuat sistem file Multi-AZ Anda. 
Jika Anda membuat sistem file dari konsol Amazon FSx, secara default Amazon FSx memilih 64 alamat IP 
terakhir dari rentang CIDR utama VPC untuk digunakan sebagai rentang alamat IP titik akhir untuk sistem 
file. Jika Anda membuat sistem file Anda dariAWS CLI atau Amazon FSx API, secara default Amazon 
FSx memilih rentang alamat IP dari dalam rentang alamat198.19.0.0/16 IP. Alamat IP mengambang 
digunakan untuk memungkinkan transisi mulus klien Anda ke sistem file siaga jika failover diperlukan. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Proses failover untuk FSx untuk ONTAP (p. 52).

Important

Untuk mengakses sistem file Multi-AZ menggunakan Transit Gateway, masing-masing lampiran 
Transit Gateway harus dibuat dalam subnet yang tabel rutenya dikaitkan dengan sistem file Anda.

MengkonfigurasiAWS Transit Gateway akses dari luar VPC Anda

Jika Anda memiliki sistem file Multi-AZ denganEndpointIPAddressRange yang berada di luar jangkauan 
CIDR VPC Anda, Anda perlu menyiapkan perutean tambahanAWS Transit Gateway untuk mengakses 
sistem file Anda dari jaringan peered atau lokal.

Note

Tidak diperlukan konfigurasi Transit Gateway tambahan untuk sistem file AZ tunggal atau sistem 
file Multi-AZ denganEndpointIPAddressRange yang berada dalam rentang alamat IP VPC 
Anda.

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
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2. Pilih sistem file FSx untuk ONTAP yang Anda konfigurasi akses dari jaringan peered.
3. Di Jaringan & keamanan> salin rentang alamat IP Endpoint.

4. Tambahkan rute ke Transit Gateway yang merutekan lalu lintas yang ditujukan untuk rentang alamat 
IP ini ke VPC sistem file Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan gateway transit di
Panduan Pengguna Amazon VPC Transit Gateway.

5. Konfirmasikan bahwa Anda dapat mengakses sistem file FSx untuk ONTAP dari jaringan peered.

Important

Untuk mengakses sistem file Multi-AZ menggunakan Transit Gateway, masing-masing lampiran 
Transit Gateway harus dibuat dalam subnet yang tabel rutenya dikaitkan dengan sistem file Anda.

Untuk menambahkan tabel rute ke sistem file Anda, lihatMemperbarui sistem file (p. 118).

Mengakses sistem file Single-AZ
Persyaratan untuk digunakanAWS Transit Gateway untuk mengakses data dari jaringan lokal tidak 
ada untuk sistem file AZ tunggal. Sistem file single-AZ digunakan dalam satu subnet, dan alamat IP 
mengambang tidak diperlukan untuk menyediakan failover antar node. Sebagai gantinya, alamat IP 
yang Anda akses pada sistem file AZ tunggal diimplementasikan sebagai alamat IP sekunder dalam 
rentang VPC CIDR sistem file, memungkinkan Anda mengakses data Anda dari jaringan lain tanpa 
memerlukanAWS Transit Gateway.

Mengakses titik akhir antar-klaster dari on-premise
FSx untuk endpoint antar-klaster ONTAP didedikasikan untuk lalu lintas replikasi antara sistem file NetApp 
ONTAP, termasuk antara NetApp penerapan lokal dan FSx untuk ONTAP. Lalu lintas replikasi mencakup 
SnapMirror, FlexCache, dan FlexClone hubungan antara mesin virtual penyimpanan (SVM) dan volume 
di seluruh sistem file yang berbeda, dan NetApp Global File Cache. Endpoint antar-cluster juga digunakan 
untuk lalu lintas Active Directory.

Karena endpoint antar klaster sistem file menggunakan alamat IP yang berada dalam kisaran CIDR dari 
VPC yang Anda berikan saat membuat FSx untuk sistem file ONTAP, Anda tidak diharuskan menggunakan 
Transit Gateway untuk merutekan lalu lintas antar-klaster antara lokal danAWS Cloud. Namun, klien lokal 
tetap harus menggunakanAWS VPN atauAWS Direct Connect untuk membuat koneksi aman ke VPC 
Anda.

Volume pemasangan
Anda mengakses data di FSx untuk ONTAP dengan memasang volume pada klien Anda. Perintah di 
bagian ini menggunakan nama DNS atau alamat IP SVM di mana volume dibuat untuk memasang atau 
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melampirkan volume. Anda dapat menemukan nama DNS SVM dan alamat IP di konsol Amazon FSx 
dengan memilih ONTAP > Storage virtual machines, atau pada tab Storage virtual machine di halaman
Detail sistem File untuk sistem file, yang ditunjukkan pada gambar berikut.

Atau, Anda dapat menemukan mereka dalam respon Operasi DescribeStorageVirtualMachinesAPI.

Anda dapat menemukan jalur persimpangan volume di konsol Amazon FSx pada panel Ringkasan
halaman detail volume, yang ditunjukkan pada gambar berikut.
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Topik
• Memasang pada klien Linux (p. 24)
• Pemasangan pada klien Microsoft Windows (p. 25)
• Memasang pada klien macOS (p. 27)

Memasang pada klien Linux
Kami merekomendasikan bahwa volume SVM yang Anda lampirkan klien Linux memiliki pengaturan 
gaya keamananUNIX ataumixed. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola FSx untuk volume 
ONTAP (p. 127).

Note

Secara default, tunggangan FSx untuk ONTAP NFS adalahhard tunggangan. Untuk memastikan 
failover yang mulus jika terjadi, sebaiknya gunakan opsihard pemasangan default.

Untuk me-mount volume ONTAP pada klien Linux

1. Buka konsol Amazon EC2 di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Buat atau pilih instans Amazon EC2 yang menjalankan Amazon Linux 2 yang berada di VPC yang 

sama seperti sistem file.

Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan instans Linux EC2, lihat Langkah 1: Luncurkan 
Instans di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

3. Connect ke instans Amazon EC2 Linux Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat  Connect ke Instans 
Linux Anda dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

4. Buka terminal pada instans EC2 Anda menggunakan shell aman (SSH), dan masuk dengan kredensi 
yang sesuai.

5. Buat direktori pada instance EC2 untuk memasang volume SVM sebagai berikut:

sudo mkdir /fsx

6. Pasang volume ke direktori yang baru saja Anda buat menggunakan perintah berikut:

sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx

Contoh berikut menggunakan nilai sampel.

sudo mount -t nfs svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx

Anda juga dapat menggunakan SVM alamat IP SVM bukan nama DNS-nya.

sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx

Menggunakan /etc/fstab untuk memasang secara otomatis pada 
saat reboot instans
Untuk me-remount ulang volume FSx untuk ONTAP secara otomatis saat instans Linux Amazon EC2 
di-boot ulang, gunakan/etc/fstab file tersebut. File /etc/fstab berisi informasi tentang sistem file. 
Perintahmount -a, yang berjalan selama instans start-up, memasang sistem file yang tercantum dalam/
etc/fstab.
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Note

FSx untuk sistem file ONTAP tidak mendukung pemasangan otomatis menggunakan instans/
etc/fstab Mac Amazon EC2.
Note

Sebelum Anda dapat memperbarui/etc/fstab file instans EC2 Anda, pastikan bahwa Anda 
telah membuat sistem file FSx untuk sistem file ONTAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Membuat FSx untuk sistem file ONTAP (p. 113).

Untuk memperbarui file /etc/fstab pada instans EC2 Anda

1. Connect ke instans EC2 Anda:

• Untuk terhubung ke instans Anda dari komputer yang menjalankan macOS atau Linux, tentukan 
file .pem untuk perintah SSH Anda. Untuk melakukan ini, gunakan-i opsi dan jalur ke kunci privat 
Anda.

• Untuk terhubung ke instans Anda dari komputer yang menjalankan Windows, Anda dapat 
menggunakan salah satu MindTerm atau PuTTY. Untuk menggunakan PuTTY, instal dan konversi 
file .pem menjadi file .ppk.

Untuk informasi selengkapnya, lihat topik berikut dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk 
Instans Linux:

• Menghubungkan ke instans Linux Anda menggunakan SSH
• Menghubungkan ke instans Linux Anda dari Windows menggunakan PuTTY

2. Buat direktori lokal yang akan digunakan untuk me-mount volume SVM.

sudo mkdir /fsx

3. Buka/etc/fstab file di editor pilihan Anda.
4. Tambahkan baris berikut ke file /etc/fstab. Masukkan karakter tab di antara setiap parameter. Ini 

akan muncul sebagai satu baris tanpa jeda baris.

svm-dns-name:volume-junction-path /fsx nfs nfsvers=version,defaults 0 0

Anda juga dapat menggunakan alamat IP SVM volume. Tiga parameter terakhir menunjukkan opsi 
NFS (yang kami atur ke default), pembuangan sistem file dan pemeriksaan sistem file (ini biasanya 
tidak digunakan sehingga kami mengaturnya ke 0).

5. Simpan perubahan pada file.
6. Sekarang pasang Berbagi file menggunakan perintah berikut. Lain kali sistem dimulai, folder akan 

dipasang secara otomatis.

sudo mount /fsx
sudo mount svm-dns-name:volume-junction-path

Instans EC2 Anda sekarang dikonfigurasi untuk memasang volume ONTAP setiap kali dinyalakan ulang.

Pemasangan pada klien Microsoft Windows
Bagian ini menjelaskan cara mengakses data di FSx Anda untuk sistem file ONTAP dengan klien yang 
menjalankan sistem operasi Microsoft Windows. Tinjau persyaratan berikut, terlepas dari jenis klien yang 
Anda gunakan.
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Prosedur ini mengasumsikan bahwa klien dan sistem file berada di VPC yang sama danAkun AWS. 
Jika klien berada di lokasi atau di VPC yang berbeda,, atauAkun AWSWilayah AWS, prosedur ini juga 
mengasumsikan bahwa Anda telah menyiapkanAWS Transit Gateway atau koneksi jaringan khusus 
menggunakanAWS Direct Connect atau menggunakan tunnel pribadi yang amanAWS Virtual Private 
Network. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses data dari luar penyebaran VPC (p. 17).

Kami menyarankan Anda melampirkan volume ke klien Windows Anda menggunakan protokol SMB.

Prasyarat
Untuk mengakses volume penyimpanan ONTAP menggunakan klien Microsoft Windows, Anda harus 
memenuhi prasyarat berikut:

• SVM volume yang Anda lampirkan harus digabungkan ke Active Directory organisasi Anda, atau Anda 
harus menggunakan grup kerja. Untuk informasi selengkapnya tentang bergabung dengan SVM Anda 
ke Active Directory, lihatMengelola FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP (p. 121). Untuk 
informasi selengkapnya tentang penggunaan workgroup, lihat Menyiapkan server SMB dalam ikhtisar 
kelompok kerja di PusatNetApp Dokumentasi.

• Volume yang Anda lampirkan memiliki pengaturan gaya keamananNTFS ataumixed. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengelola FSx untuk volume ONTAP (p. 127).

Untuk melampirkan volume ONTAP pada klien Windows menggunakan SMB dan Active Directory

1. Buka konsol Amazon EC2 di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Buat atau pilih instans Amazon EC2 yang menjalankan Microsoft Windows yang berada di VPC yang 

sama dengan sistem file, dan bergabung ke Microsoft Active Directory yang sama dengan SVM 
volume.

Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan instans, lihat Langkah 1: Luncurkan Instans di
Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Windows.

Untuk informasi selengkapnya tentang bergabung dengan SVM ke Active Directory, lihatMengelola 
FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP (p. 121).

3. Connect ke instans Windows Amazon EC2 Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Terhubung ke 
Instans Windows Anda dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Windows.

4. Buka prompt perintah.
5. Jalankan perintah berikut. Ganti yang berikut:

• GantiZ: dengan huruf drive yang tersedia.
• GantiDNS_NAME dengan nama DNS atau alamat IP titik akhir SMB untuk SVM volume.
• C$adalah berbagi SMB default di root namespace SVM. Jika Anda telah membuat saham SMB di 

SVM Anda, Anda dapat memberikan nama berbagi SMB untuk dipasang, bukanC$. Untuk informasi 
selengkapnya tentang membuat Berbagi SMB, lihatMengelola saham SMB (p. 135).

net use Z: \\DNS_NAME\C$

Contoh berikut menggunakan nilai sampel.

net use Z: \\corp.example.com\new_share

Anda juga dapat menggunakan alamat IP SVM alih-alih nama DNS-nya.

net use Z: \\198.51.100.5\new_share
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Memasang pada klien macOS
Bagian ini menjelaskan cara mengakses data di FSx untuk sistem file ONTAP Anda dengan klien yang 
menjalankan sistem operasi macOS. Tinjau persyaratan berikut, terlepas dari jenis klien yang Anda 
gunakan.

Prosedur ini mengasumsikan bahwa klien dan sistem file berada di VPC yang sama danAkun AWS. 
Jika klien berada di lokasi, atau di VPC yang berbeda,Akun AWS atauWilayah AWS, Anda telah 
menyiapkanAWS Transit Gateway atau koneksi jaringan khusus menggunakanAWS Direct Connect atau 
menggunakan tunnel pribadi yang amanAWS Virtual Private Network. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Mengakses data dari luar penyebaran VPC (p. 17).

Kami menyarankan Anda melampirkan volume ke klien Mac Anda menggunakan protokol SMB.

Untuk memasang volume ONTAP pada klien macOS menggunakan SMB

1. Buka konsol Amazon EC2 di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Buat atau pilih instans Amazon EC2 yang menjalankan macOS yang berada di VPC yang sama seperti 

sistem file.

Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan instans, lihat Langkah 1: Luncurkan Instans di
Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

3. Connect ke instans Amazon EC2 Mac Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Connect ke Instans 
Linux Anda dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

4. Buka terminal pada instans EC2 Anda menggunakan shell aman (SSH), dan masuk dengan kredensi 
yang sesuai.

5. Buat direktori pada contoh EC2 untuk memasang volume sebagai berikut:

sudo mkdir /fsx

6. Pasang volume menggunakan perintah berikut.

sudo mount -t smbfs filesystem-dns-name:/smb-share-name mount-point

Contoh berikut menggunakan nilai sampel.

sudo mount -t smbfs svm-01234567890abcde2.fs-01234567890abcde5.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/C$ /fsx

Anda juga dapat menggunakan alamat IP SVM alih-alih nama DNS-nya.

sudo mount -t smbfs 198.51.100.10:/C$ /fsx

C$adalah berbagi SMB default yang dapat Anda mount untuk melihat akar namespace SVM. Jika 
Anda telah membuat saham Server Message Block (SMB) di SVM Anda, berikan nama berbagi SMB 
dan bukanC$. Untuk informasi selengkapnya tentang membuat Berbagi SMB, lihatMengelola saham 
SMB (p. 135).

Untuk memasang volume ONTAP pada klien macOS menggunakan NFS

1. Buka konsol Amazon EC2 di https://console.aws.amazon.com/ec2/.
2. Buat atau pilih instans Amazon EC2 yang menjalankan Amazon Linux 2 yang berada di VPC yang 

sama seperti sistem file.
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Untuk informasi selengkapnya tentang meluncurkan instans Linux EC2, lihat Langkah 1: Luncurkan 
Instans di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

3. Connect ke instans Amazon EC2 Linux Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat  Connect ke Instans 
Linux Anda dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

4. Pasang volume FSx untuk ONTAP pada instans Linux EC2 dengan menggunakan skrip data 
pengguna selama peluncuran instans, atau dengan menjalankan perintah berikut:

sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /mount-
point

Contoh berikut menggunakan nilai sampel.

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsxontap

Anda juga dapat menggunakan SVM alamat IP SVM alih-alih nama DNS.

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap

5. Pasang volume ke direktori yang baru saja Anda buat menggunakan perintah berikut.

sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx

Contoh berikut menggunakan nilai sampel.

sudo mount -t nfs svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx

Anda juga dapat menggunakan SVM alamat IP SVM bukan nama DNS-nya.

sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx

Memasang iSCSI
Amazon FSx for NetApp ONTAP menyediakan dukungan penyimpanan blok bersama melalui protokol 
iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface). Anda dapat mengaktifkan penyimpanan iSCSI dengan 
menyediakan LUNs (Logical Unit Number) dan memetakannya ke grup inisiator (igroups), mengekspos 
penyimpanan blok ke host Linux dan Windows Anda.

Topik
• Membuat LUN iSCSI (p. 28)
• Memasang iSCSI LUNs ke klien Linux (p. 30)
• Memasang iSCSI LUNs ke klien Windows (p. 37)

Membuat LUN iSCSI
Proses ini menjelaskan cara membuat iSCSI LUN pada sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP 
menggunakanlun create perintah NetApp ONTAP CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat lun createdi 
Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP.
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Note

Sebaiknya gunakan volume minimal 5% lebih besar dari ukuran LUN Anda. Margin ini menyisakan 
ruang untuk snapshot volume.

Proses ini mengasumsikan Anda sudah memiliki volume yang dibuat pada sistem file Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Membuat volume (p. 128).

1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Buat LUN menggunakanlun create perintah, mengganti nilai-nilai berikut ini:

• svm_name- Nama mesin virtual penyimpanan (SVM) yang menyediakan target iSCSI. Tuan rumah 
menggunakan nilai ini untuk mencapai LUN.

• vol_name- Nama volume hosting LUN.
• lun_name- Nama yang ingin Anda tetapkan ke LUN.
• size- Ukuran, dalam byte, dari LUN.
• ostype- Sistem operasi host, baikwindows_2008 ataulinux. Gunakanwindows_2008 untuk 

semua versi Windows; ini memastikan LUN memiliki blok offset yang tepat untuk sistem operasi dan 
mengoptimalkan kinerja.

Note

Kami menyarankan untuk mengaktifkan alokasi ruang pada LUN Anda. Dengan alokasi ruang 
diaktifkan, ONTAP dapat memberi tahu host Anda ketika LUN kehabisan kapasitas dan dapat 
merebut kembali ruang saat Anda menghapus data dari LUN.

> lun create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -size size -ostype ostype -
space-allocation enabled

Created a LUN of size 10g (10737418240)

3. Konfirmasikan LUN dibuat, online, dan dipetakan.

> lun show

Sistem merespons dengan output berikut ini:

Vserver   Path                            State   Mapped   Type     Size
--------- ------------------------------- ------- -------- -------- --------
svm_name 
          /vol/vol_name/lun_name          online  unmapped windows  10GB

Langkah selanjutnya
Sekarang bahwa Anda telah membuat LUN iSCSI, langkah berikutnya dalam proses menggunakan 
LUN iSCSI sebagai penyimpanan blok adalah untuk memetakan LUN keigroup. Untuk informasi lebih 
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lanjut, lihat Memasang iSCSI LUNs ke klien Linux (p. 30) atau Memasang iSCSI LUNs ke klien 
Windows (p. 37).

Memasang iSCSI LUNs ke klien Linux
Contoh yang disajikan dalam prosedur ini menggunakan pengaturan berikut:

• LUN iSCSI yang semakin dipasang ke host Linux sudah dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Membuat LUN iSCSI (p. 28).

• Host Linux yang memasang iSCSI LUN adalah instans Amazon EC2 yang menjalankan Amazon 
Linux 2 Amazon Machine Image (AMI). Ini memiliki grup keamanan VPC yang dikonfigurasi untuk 
memungkinkan lalu lintas masuk dan keluar seperti yang dijelaskan dalamKontrol Akses Sistem File 
dengan Amazon VPC (p. 190).

• Host Linux dan FSx untuk sistem file ONTAP terletak di VPC yang sama danAkun AWS. Jika host 
berada di VPC lain, Anda dapat menggunakan VPC peering atauAWS Transit Gateway untuk 
memberikan akses VPC lain ke titik akhir iSCSI volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses 
data dari luar penyebaran VPC (p. 17).

Jika Anda menggunakan instans EC2 yang menjalankan AMI Linux yang berbeda, beberapa utilitas yang 
diinstal pada host mungkin sudah diinstal sebelumnya, dan Anda mungkin menggunakan perintah yang 
berbeda untuk menginstal paket yang diperlukan. Selain menginstal paket, perintah yang digunakan di 
bagian ini berlaku untuk AMI Linux EC2 lainnya.

Kami menyarankan agar instans EC2 berada di zona ketersediaan yang sama dengan subnet pilihan 
sistem file Anda, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.

Topik
• Instal dan konfigurasikan iSCSI pada klien Linux (p. 31)
• Konfigurasi iSCSI pada FSX untuk sistem file ONTAP (p. 32)
• Pasang iSCSI LUN pada klien Linux Anda (p. 33)
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Instal dan konfigurasikan iSCSI pada klien Linux
Untuk menginstal klien iSCSI

1. Konfirmasikandevice-mapper-multipath bahwaiscsi-initiator-utils dan diinstal pada 
perangkat Linux Anda. Connect ke instans Linux Anda menggunakan klien SSH. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Connect ke instans Linux Anda menggunakan SSH.

2. Pasangmultipath dan klien iSCI menggunakan perintah berikut. Instalasimultipath diperlukan jika 
Anda ingin secara otomatis failover antara server file Anda.

~$ sudo yum install -y device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils

3. Untuk memfasilitasi respons yang lebih cepat ketika secara otomatis gagal di antara server file saat 
menggunakanmultipath, atur nilai batas waktu penggantian dalam/etc/iscsi/iscsid.conf file 
ke nilai5 alih-alih menggunakan nilai default120.

~$ sudo sed -i 's/node.session.timeo.replacement_timeout = .*/
node.session.timeo.replacement_timeout = 5/' /etc/iscsi/iscsid.conf; sudo cat /etc/
iscsi/iscsid.conf | grep node.session.timeo.replacement_timeout

4. Mulai layanan iSCSI.

~$ sudo service iscsid start

Perhatikan bahwa tergantung pada versi Linux Anda, Anda mungkin harus menggunakan perintah ini 
sebagai gantinya:

~$ sudo systemctl start iscsid

5. Konfirmasikan bahwa layanan berjalan menggunakan perintah berikut.

~$ sudo systemctl status iscsid.service

Sistem merespons dengan output berikut ini:

iscsid.service - Open-iSCSI  
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; vendor preset: 
 disabled)  
    Active: active (running) since Fri 2021-09-02 00:00:00 UTC; 1min ago 
    Docs: man:iscsid(8) 
    man:iscsiadm(8) 
    Process: 14658 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS) 
    Main PID: 14660 (iscsid) 
    CGroup: /system.slice/iscsid.service 
    ##14659 /usr/sbin/iscsid 
    ##14660 /usr/sbin/iscsid

Untuk mengkonfigurasi iSCSI pada klien Linux

1. Untuk memungkinkan klien Anda untuk secara otomatis failover antara server file Anda, Anda harus 
mengkonfigurasi multipath. Gunakan perintah berikut:

~$ sudo mpathconf --enable --with_multipathd y
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2. Tentukan nama inisiator host Linux Anda menggunakan perintah berikut. Lokasi nama inisiator 
tergantung pada utilitas iSCSI Anda. Jika Anda menggunakaniscsi-initiator-utils, nama 
inisiator terletak di file/etc/iscsi/initiatorname.iscsi.

~$ sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi

Sistem merespons dengan nama inisiator.

InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345

Konfigurasi iSCSI pada FSX untuk sistem file ONTAP
1. Connect ke CLI NetApp ONTAP pada sistem file FSx untuk ONTAP tempat Anda membuat iSCSI Lun 

menggunakan perintah berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan NetApp ONTAP 
CLI (p. 153).

~$ ssh fsxadmin@your_management_endpoint_ip

2. Buat grup inisiator (igroup) menggunakan lun igroup createperintah NetApp ONTAP CLI. Grup 
inisiator memetakan ke iSCSI LUNs dan mengontrol inisiator (klien) mana yang memiliki akses ke 
LUNs. Gantihost_initiator_name dengan nama inisiator dari host Linux yang Anda ambil dalam 
prosedur sebelumnya.

::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype linux 

Jika Anda ingin membuat LUNs yang dipetakan ke igroup ini tersedia untuk beberapa host, Anda dapat 
menentukan beberapa nama inisiator yang dipisahkan dengan koma. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat lun igroup create di Pusat DokumentasiNetApp ONTAP.

3. Konfirmasikan bahwaigroup ada menggunakan lun igroup showperintah:

::> lun igroup show

Sistem merespons dengan output berikut ini:

Vserver   Igroup       Protocol OS Type  Initiators
--------- ------------ -------- -------- ------------------------------------
svm_name  igroup_name  iscsi    linux    iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345

4. Langkah ini mengasumsikan bahwa Anda telah membuat LUN iSCSI. Jika belum, lihat step-by-step 
instruksiMembuat LUN iSCSI (p. 28) untuk melakukannya.

Buat pemetaan dari LUN yang Anda buat ke igroup yang Anda buat lun mapping create, 
menggunakan, menentukan atribut berikut:

• svm_name- Nama mesin virtual penyimpanan yang menyediakan target iSCSI. Tuan rumah 
menggunakan nilai ini untuk mencapai LUN.

• vol_name— Nama volume hosting LUN.
• lun_nameNama yang Anda tetapkan ke LUN.
• igroup_name— Nama grup pemrakarsa.
• lun_id- Integer ID LUN khusus untuk pemetaan, bukan untuk LUN itu sendiri. Ini digunakan oleh 

inisiator di igroup sebagai Logical Unit Number menggunakan nilai ini untuk inisiator saat mengakses 
penyimpanan.
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::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -
igroup igroup_name -lun-id lun_id

5. Gunakan lun show -pathperintah untuk mengonfirmasi LUN dibuat, online, dan dipetakan.

::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name -fields state,mapped,serial-hex

Sistem merespons dengan output berikut ini:

 Vserver    Path                           serial-hex               state    mapped 
 --------- ------------------------------- ------------------------ -------- --------
 svm_name  /vol/vol_name/lun_name          6c5742314e5d52766e796150 online   mapped

Simpanserial_hex nilai (dalam contoh ini, itu adalah6c5742314e5d52766e796150), Anda akan 
menggunakannya di langkah selanjutnya untuk membuat nama yang ramah untuk perangkat blok.

6. Gunakan network interface show -vserverperintah untuk mengambil alamatiscsi_1
daniscsi_2 antarmuka untuk SVM di mana Anda telah membuat LUN iSCSI Anda.

::> network interface show -vserver svm_name

Sistem merespons dengan output berikut ini:

            Logical               Status     Network            Current                 
    Current Is  
Vserver     Interface             Admin/Oper Address/Mask       Node                    
    Port    Home
----------- ----------            ---------- ------------------ -------------           
    ------- ----
svm_name
            iscsi_1               up/up      172.31.0.143/20    
 FSxId0123456789abcdef8-01  e0e     true 
            iscsi_2               up/up      172.31.21.81/20    
 FSxId0123456789abcdef8-02  e0e     true 
            nfs_smb_management_1  
                                  up/up      198.19.250.177/20  
 FSxId0123456789abcdef8-01  e0e     true
3 entries were displayed.

Dalam contoh ini, alamat IP dariiscsi_1 is172.31.0.143 daniscsi_2 is172.31.21.81.

Pasang iSCSI LUN pada klien Linux Anda
1. Pada klien Linux Anda, gunakan perintah berikut untuk menemukan node iSCSI target 

menggunakaniscsi_1 alamat IP iSCSI_1_IP.

~$ sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal iscsi_1_IP

172.31.0.143:3260,1029 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3
172.31.21.81:3260,1028 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3

Dalam contoh ini,iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3
sesuai dengantarget_initiator untuk iSCSI LUN di zona ketersediaan disukai.
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2. (Opsional) Anda dapat membuat sesi tambahan dengantarget_initiator. Amazon EC2 memiliki 
batas bandwidth 5 Gb/s (~ 625 MB/s) untuk lalu lintas aliran tunggal, tetapi Anda dapat membuat 
beberapa sesi untuk mendorong tingkat throughput yang lebih tinggi ke sistem file Anda dari satu klien. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat bandwidth jaringan instans Amazon EC2 di Panduan Pengguna 
Amazon Elastic Compute Cloud untuk Instans Linux.

Perintah berikut menetapkan 4 sesi per inisiator per node ONTAP di setiap zona ketersediaan, 
memungkinkan klien untuk mendorong hingga 20 Gb/s (2.500 MB/s) throughput agregat ke iSCSI 
LUN.

~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --op update -n 
 node.session.nr_sessions -v 4

3. Masuk ke inisiator target. Luns iSCSI Anda disajikan sebagai disk yang tersedia.

~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --login

Logging in to [iface: default, target: 
 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal: 
 172.31.14.66,3260] (multiple)
Login to [iface: default, target: 
 iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal: 
 172.31.14.66,3260] successful.

Output di atas dipotong; Anda akan melihat satuLogging in dan satuLogin successful respons 
untuk setiap sesi pada setiap server file. Dalam kasus 4 sesi per node, akan ada 8Logging in dan 
8Login successful tanggapan.

4. Gunakan perintah berikut untuk memverifikasi bahwadm-multipath telah mengidentifikasi dan 
menggabungkan sesi iSCSI dengan menunjukkan LUN tunggal dengan beberapa kebijakan. Harus 
ada jumlah perangkat yang sama yang terdaftar sebagaiactive dan yang terdaftar sebagaienabled.

~$ sudo multipath -ll

Dalam output, nama disk diformat sebagaidm-xyz, dixyz mana bilangan bulat. Jika tidak ada disk 
multipath lainnya, nilai ini adalahdm-0.

3600a09806c5742314e5d52766e79614f dm-xyz NETAPP  ,LUN C-Mode       
size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle' 
 hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:0:1 sda     8:0   active ready running
| |- 1:0:0:1 sdc     8:32  active ready running
| |- 3:0:0:1 sdg     8:96  active ready running
| `- 4:0:0:1 sdh     8:112 active ready running
`-+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled 
  |- 2:0:0:1 sdb     8:16  active ready running 
  |- 7:0:0:1 sdf     8:80  active ready running 
  |- 6:0:0:1 sde     8:64  active ready running 
  `- 5:0:0:1 sdd     8:48  active ready running

Perangkat pemblokiran Anda sekarang terhubung ke klien Linux Anda. Itu terletak di bawah jalan 
setapak/dev/dm-xyz. Anda tidak boleh menggunakan jalur ini untuk tujuan administratif; sebagai 
gantinya, gunakan tautan simbolis yang ada di bawah jalur/dev/mapper/wwid, di manawwid
pengenal unik untuk LUN Anda yang konsisten di seluruh perangkat. Pada langkah berikutnya, Anda 
akan memberikan nama yang ramah untukwwid sehingga Anda dapat membedakannya dari disk 
multipathed lainnya.
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Untuk memberikan nama yang ramah pada perangkat blok

1. Untuk memberikan nama yang ramah pada perangkat Anda, buat alias dalam/etc/
multipath.conf file. Untuk melakukan ini, tambahkan entri berikut ini ke file menggunakan editor 
teks pilihan Anda, mengganti placeholder berikut ini:

• Gantiserial_hex dengan nilai yang Anda simpan dalamKonfigurasi iSCSI pada FSX untuk sistem 
file ONTAP (p. 32) prosedur.

• Tambahkan awalan3600a0980 keserial_hex nilai seperti yang ditunjukkan pada contoh. Ini 
adalah pembukaan unik untuk distribusi NetApp ONTAP yang digunakan Amazon FSx untuk NetApp 
ONTAP.

• Gantidevice_name dengan nama ramah yang ingin Anda gunakan untuk perangkat Anda.

multipaths { 
    multipath { 
        wwid 3600a0980serial_hex
        alias device_name
    }
}

Sebagai alternatif, Anda dapat menyalin dan menyimpan skrip berikut sebagai file bash, 
sepertimultipath_alias.sh. Anda dapat menjalankan skrip dengan hak istimewa sudo, 
menggantiserial_hex (tanpa awalan 3600a0980) dandevice_name dengan nomor seri masing-
masing dan nama ramah yang diinginkan. Script ini mencarimultipaths bagian uncommented 
dalam/etc/multipath.conf file. Jika ada, itu menambahkanmultipath entri ke bagian itu; jika 
tidak, itu akan membuatmultipaths bagian baru denganmultipath entri untuk perangkat blok 
Anda.

#!/bin/bash
SN=serial_hex
ALIAS=device_name
CONF=/etc/multipath.conf
grep -q '^multipaths {' $CONF
UNCOMMENTED=$?
if [ $UNCOMMENTED -eq 0 ]
then 
        sed -i '/^multipaths {/a\\tmultipath {\n\t\twwid 3600a0980'"${SN}"'\n\t\talias 
 '"${ALIAS}"'\n\t}\n' $CONF
else 
        printf "multipaths {\n\tmultipath {\n\t\twwid 3600a0980$SN\n\t\talias $ALIAS\n
\t}\n}" >> $CONF
fi

2. Mulai ulangmultipathd layanan/etc/multipathd.conf agar perubahan diterapkan.

~$ systemctl restart multipathd.service

Untuk partisi LUN

Langkah selanjutnya adalah memformat dan mempartisi LUN Anda menggunakanfdisk.

1. Gunakan perintah berikut untuk memverifikasi bahwa path ke Andadevice_name ada.

~$ ls /dev/mapper/device_name
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/dev/device_name

2. Partisi disk menggunakanfdisk. Anda akan memasukkan prompt interaktif. Masukkan opsi sesuai 
urutan yang ditunjukkan. Perhatikan bahwaLast sector nilai akan bervariasi tergantung pada 
ukuran iSCSI LUN Anda (10GB dalam contoh ini). Anda dapat membuat beberapa partisi dengan 
menggunakan nilai yang lebih kecil dari sektor terakhir (20971519dalam contoh ini).

~$ sudo fdisk /dev/mapper/device_name

Promptfsdisk interaktif dimulai.

Welcome to fdisk (util-linux 2.30.2).  

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.  

Device does not contain a recognized partition table.  
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x66595cb0.  

Command (m for help): n 
Partition type  
   p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)  
   e extended (container for logical partitions)  
Select (default p): p 
Partition number (1-4, default 1): 1 
First sector (2048-20971519, default 2048): 2048 
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default 20971519): 20971519
                                    
Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 512 B.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.  
Syncing disks. 

Setelah masukw, partisi baru Anda/dev/mapper/partition_name menjadi tersedia. The
partition_name memiliki format <device_name><partition_number>. 1digunakan sebagai nomor 
partisi yang digunakan dalamfdisk perintah pada langkah sebelumnya.

3. Buat sistem file Anda menggunakan/dev/mapper/partition_name sebagai jalur.

~$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/partition_name

Sistem merespons dengan output berikut ini:

mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Discarding device blocks: done  
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=16 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2151677952
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:  
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     32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: done  
Writing inode tables: done  
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done 

Untuk me-mount LUN pada klien Linux

1. Buat direktori directory_path sebagai titik kait untuk sistem file Anda.

~$ sudo mkdir /directory_path/mount_point

2. Pasang sistem file menggunakan perintah berikut.

~$ sudo mount -t ext4 /dev/mapper/partition_name /directory_path/mount_point

3. (Opsional) Anda dapat mengubah kepemilikan direktori mount ke pengguna Anda. Gantiusername
dengan nama pengguna Anda.

~$ sudo chown username:username /directory_path/mount_point

4. (Opsional) Verifikasi bahwa Anda dapat membaca dari dan menulis data ke sistem file.

~$ echo "Hello world!" > /directory_path/mount_point/HelloWorld.txt
~$ cat directory_path/HelloWorld.txt
Hello world!

Anda telah berhasil membuat dan memasang iSCSI LUN pada klien Linux Anda.

Memasang iSCSI LUNs ke klien Windows
Contoh yang disajikan dalam prosedur ini menggunakan pengaturan berikut:

• LUN iSCSI yang semakin dipasang ke host Windows sudah dibuat. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Membuat LUN iSCSI (p. 28).

• Host Microsoft Windows yang memasang iSCSI LUN adalah instans Amazon EC2 yang menjalankan 
Microsoft Windows Server 2019 Amazon Machine Image (AMI). Ini memiliki grup keamanan VPC yang 
dikonfigurasi untuk memungkinkan lalu lintas masuk dan keluar seperti yang dijelaskan dalamKontrol 
Akses Sistem File dengan Amazon VPC (p. 190).

Anda mungkin menggunakan Microsoft Windows AMI yang berbeda dalam pengaturan Anda.
• Klien dan sistem file terletak di VPC yang sama danAkun AWS. Jika klien berada di VPC lain, Anda 

dapat menggunakan VPC peering atauAWS Transit Gateway untuk memberikan akses VPC lain ke titik 
akhir iSCSI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses data dari luar penyebaran VPC (p. 17).

Kami menyarankan agar instans EC2 berada di zona ketersediaan yang sama dengan subnet pilihan 
sistem file Anda, seperti yang ditunjukkan pada grafik berikut.

37



FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Memasang iSCSI LUNs ke klien Windows

Topik
• Mengkonfigurasi iSCSI pada klien Windows (p. 38)
• Konfigurasi iSCSI pada FSX untuk sistem file ONTAP (p. 39)
• Pasang LUN iSCSI pada klien Windows (p. 40)

Mengkonfigurasi iSCSI pada klien Windows
1. Gunakan Windows Remote Desktop untuk menyambung ke klien Windows tempat Anda ingin 

memasang iSCSI LUN. Untuk informasi selengkapnya, lihat Connect ke instans Windows Anda 
menggunakan RDP di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud.

2. Buka Windows PowerShell sebagai Administrator. Gunakan perintah berikut untuk mengaktifkan iSCSI 
pada instance Windows Anda dan konfigurasikan layanan iSCSI untuk memulai secara otomatis.

PS C:\> Start-Service MSiSCSI 
PS C:\> Set-Service -Name msiscsi -StartupType Automatic 

3. Ambil nama inisiator instans Windows Anda. Anda akan menggunakan nilai ini dalam mengkonfigurasi 
iSCSI pada FSX Anda untuk sistem file ONTAP menggunakan NetApp ONTAP CLI.

PS C:\> (Get-InitiatorPort).NodeAddress

Sistem merespons dengan port inisiator ini:

iqn.1991-05.com.microsoft:ec2amaz-abc123d 

4. Untuk memungkinkan klien Anda untuk secara otomatis failover antara server file Anda, Anda perlu 
menginstalMultipath-IO (MPIO) pada contoh Windows Anda. Gunakan perintah berikut:

PS C:\> Install-WindowsFeature Multipath-IO
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5. Mulai ulang instans Windows Anda setelahMultipath-IO penginstalan selesai. Jaga agar instans 
Windows Anda terbuka untuk melakukan langkah-langkah pemasangan iSCSI LUN di bagian berikut.

Konfigurasi iSCSI pada FSX untuk sistem file ONTAP
1. Connect ke CLI NetApp ONTAP pada sistem file FSx untuk ONTAP tempat Anda membuat iSCSI Lun 

menggunakan perintah berikut. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan NetApp ONTAP 
CLI (p. 153).

~$ ssh fsxadmin@your_management_endpoint_ip

2. Menggunakan CLI NetApp ONTAP lun igroup create, buat grup inisiator, atauigroup. Grup 
inisiator memetakan ke iSCSI LUNs dan mengontrol inisiator (klien) yang memiliki akses ke LUNs. 
Gantihost_initiator_name dengan nama inisiator dari host Windows Anda yang Anda ambil 
dalam prosedur sebelumnya.

::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype windows

Jika Anda ingin membuat LUNs yang dipetakan ke iniigroup tersedia untuk beberapa host, Anda 
dapat menentukan beberapa nama inisiator yang dipisahkan koma. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat lun igroup createdi Pusat DokumentasiNetApp ONTAP.

3. Konfirmasikan berhasiligroup dibuat menggunakan perintah berikut ini:

::> lun igroup show

Sistem merespons dengan output berikut ini:

Vserver    Igroup        Protocol OS Type  Initiators  
---------  ------------  -------- -------- ------------------------------------ 
svm_name   igroup_name   iscsi    windows  iqn.1994-05.com.windows:abcdef12345

Denganigroup dibuat, Anda siap untuk membuat LUNs dan peta mereka keigroup.
4. Langkah ini mengasumsikan bahwa Anda telah membuat LUN iSCSI. Jika belum, lihat step-by-step 

instruksiMembuat LUN iSCSI (p. 28) untuk melakukannya.

Buat pemetaan LUN dari LUN ke yang baruigroup.

::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -
igroup igroup_name -lun-id lun_id

5. Konfirmasikan bahwa LUN dibuat, online, dan dipetakan dengan perintah berikut:

::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name 
Vserver     Path                            State   Mapped   Type     Size  
---------   ------------------------------- ------- -------- -------- -------- 
svm_name    /vol/vol_name/lun_name          online  mapped   windows  10GB 

Anda sekarang siap untuk menambahkan target iSCSI pada instance Windows Anda.
6. Ambil alamat IP dariiscsi_1 daniscsi_2 antarmuka untuk SVM Anda menggunakan perintah 

berikut:

::> network interface show -vserver svm_name
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            Logical    Status     Network            Current       Current Is  
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home  
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- 
svm_name 
            iscsi_1    up/up      172.31.0.143/20    FSxId0123456789abcdef8-01  
                                                                   e0e     true  
            iscsi_2    up/up      172.31.21.81/20    FSxId0123456789abcdef8-02  
                                                                   e0e     true  
            nfs_smb_management_1  
                       up/up      198.19.250.177/20  FSxId0123456789abcdef8-01  
                                                                   e0e     true  
3 entries were displayed.

Dalam contoh ini, alamat IP dariiscsi_1 is172.31.0.143 daniscsi_2 is172.31.21.81.

Pasang LUN iSCSI pada klien Windows
1. Di instans Windows Anda, buka PowerShell terminal sebagai Administrator.
2. Anda akan membuat.ps1 skrip yang melakukan hal berikut ini ini:

• Menghubungkan ke setiap antarmuka iSCSI sistem file Anda.
• Menambahkan dan mengkonfigurasi MPIO untuk iSCSI.
• Menetapkan 4 sesi untuk setiap koneksi iSCSI, yang memungkinkan klien untuk mendorong hingga 

20 Gb/s (2.500 MB/s) throughput agregat ke LUN iSCSI. Untuk informasi selengkapnya, lihat
bandwidth jaringan instans Amazon EC2 di Panduan Pengguna Amazon Elastic Compute Cloud 
untuk Instans Windows.

Salin set perintah berikut ke dalam file untuk membuat.psl script.

• Gantiiscsi_1 daniscsi_2 dengan alamat IP yang Anda ambil di langkah sebelumnya.
• Gantiec2_ip dengan alamat IP instans Windows Anda.

#iSCSI IP addresses for Preferred and Standby subnets  
$TargetPortalAddresses = @("iscsi_1","iscsi_2")  
                                     
#iSCSI Initator IP Address (Local node IP address)  
$LocaliSCSIAddress = "ec2_ip"  
                                     
#Connect to FSx for NetApp ONTAP file system  
Foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses) {  
New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress $TargetPortalAddress -TargetPortalPortNumber 
 3260 -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress  
}  
                                     
#Add MPIO support for iSCSI  
New-MSDSMSupportedHW -VendorId MSFT2005 -ProductId iSCSIBusType_0x9  
                                     
#Establish iSCSI connection  
1..4 | %{Foreach($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses)
{Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsMultipathEnabled $true -TargetPortalAddress 
 $TargetPortalAddress -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress -IsPersistent $true}}  
                                     
#Set the MPIO Policy to Round Robin  
Set-MSDSMGlobalDefaultLoadBalancePolicy -Policy RR 

40

https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ec2-instance-network-bandwidth.html


FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Memasang iSCSI LUNs ke klien Windows

3. Jalankan aplikasi Manajemen Disk Windows. Buka kotak dialog Windows Run, lalu 
masukkandiskmgmt.msc dan tekan Enter. Manajemen Disk terbuka.

4. Cari disk yang tidak terisi ini adalah iSCSI LUN. Dalam contoh, Disk 1 adalah disk iSCSI. Hal ini offline.

Bawa volume online dengan menempatkan kursor di atas Disk 1 dan klik kanan lalu pilih Online.

Note

Anda dapat memodifikasi kebijakan jaringan area penyimpanan (SAN) sehingga volume 
baru secara otomatis dibawa online. Untuk informasi selengkapnya, lihat kebijakan SAN di
Microsoft Windows Server Command Reference.

5. Untuk menginisialisasi disk, letakkan kursor di atas Disk 1 klik kanan, dan pilih Inisialisasi. Dialog 
Inisialisasi muncul. Pilih OK inisialisasi disk.
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6. Format disk seperti biasanya. Setelah pemformatan selesai, drive iSCSI muncul sebagai drive yang 
dapat digunakan pada klien Windows.

Menggunakan FSx untuk ONTAP denganAWS 
layanan lain

Selain Amazon EC2, Anda dapat menggunakanAWS layanan lain dengan volume Anda untuk mengakses 
data Anda.

Topik
• Menggunakan Amazon WorkSpaces dengan FSx untuk ONTAP (p. 42)
• Menggunakan Amazon Elastic Container Service dengan FSx for ONTAP (p. 46)
• Menggunakan VMware Cloud dengan FSx untuk ONTAP (p. 49)

Menggunakan Amazon WorkSpaces dengan FSx 
untuk ONTAP
FSx untuk ONTAP dapat digunakan dengan Amazon WorkSpaces untuk menyediakan penyimpanan 
terlampir jaringan bersama (NAS) atau untuk menyimpan profil roaming untuk Amazon WorkSpaces akun. 
Setelah terhubung ke berbagi file SMB dengan WorkSpaces misalnya, pengguna dapat membuat dan 
mengedit file pada berbagi file.

Prosedur berikut menunjukkan cara menggunakan Amazon FSx dengan Amazon WorkSpaces untuk 
menyediakan roaming profile dan home folder mengakses pengalaman yang konsisten dan untuk 
menyediakan folder tim bersama untuk Windows dan Linux WorkSpaces pengguna. Jika Anda baru 
mengenal Amazon WorkSpaces, Anda dapat membuat Amazon pertama WorkSpaces lingkungan dengan 
petunjuk diMemulai dengan WorkSpaces Quick SetupdiAmazon WorkSpaces Panduan Administrasi.

Topik
• Berikan dukungan Roaming Profile (p. 42)
• Menyediakan folder bersama untuk mengakses file umum (p. 45)

Berikan dukungan Roaming Profile
Anda dapat menggunakan Amazon FSx untuk menyediakan dukungan Roaming Profile untuk pengguna 
di organisasi Anda. Pengguna akan memiliki izin hanya untuk mengakses Profil Roaming mereka. Folder 
akan secara otomatis terhubung menggunakan Active Directory Group Policies. Dengan Profil Roaming, 
pengaturan data dan desktop pengguna disimpan saat mereka menonaktifkan pembagian file Amazon FSx 
yang memungkinkan dokumen dan pengaturan dibagikan antara yang berbeda WorkSpaces instans, dan 
dicadangkan secara otomatis menggunakan pencadangan otomatis harian Amazon FSx.

Langkah 1: Membuat lokasi folder profil untuk pengguna domain menggunakan Amazon FSx

1. Membuat FSx untuk sistem file ONTAP menggunakan konsol Amazon FSx. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Untuk membuat sistem file (konsol) (p. 113).

Important

Setiap FSx untuk sistem file ONTAP memiliki rentang alamat IP endpoint dari mana 
titik akhir yang terkait dengan sistem file dibuat. Untuk sistem file Multi-AZ, FSx untuk 
ONTAP memilih rentang alamat IP default yang tidak terpakai dari 198.19.0.0/16 sebagai 

42

https://docs.aws.amazon.com/workspaces/latest/adminguide/getting-started.html


FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Menggunakan WorkSpaces

rentang alamat IP endpoint. Rentang alamat IP ini juga digunakan oleh WorkSpaces untuk 
jangkauan lalu lintas manajemen, seperti yang dijelaskan dalamAlamat IP dan persyaratan 
port untuk WorkSpacesdiAmazon WorkSpaces Panduan Administrasi. Akibatnya, untuk 
mengaksesMulti-AZFSx untuk sistem file ONTAP dari WorkSpaces, Anda harus memilih 
rentang alamat IP endpoint yang tidak tumpang tindih dengan 198.19.0.0/16.

2. Jika Anda tidak memiliki mesin virtual (SVM) yang bergabung dengan Active Directory, buatlah 
sekarang juga. Misalnya, Anda dapat menyediakan SVM dengan namafsxdan mengatur gaya 
keamananNTFS. Untuk informasi selengkapnya, lihat Untuk membuat mesin virtual penyimpanan 
(konsol) (p. 122).

3. Buat volume untuk SVM Anda. Misalnya, Anda dapat membuat volume dengan namafsx-volyang 
mewarisi gaya keamanan volume akar SVM Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Untuk 
membuat volume (konsol) (p. 128).

4. Buat share SMB pada volume Anda. Misalnya, Anda dapat membuat share yang 
disebutworkspacepada volume Anda bernamafsx-vol, di mana Anda membuat folder 
bernamaprofiles. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola saham SMB (p. 135).

5. Akses Amazon FSx SVM Anda dari instans Amazon EC2 yang menjalankan Windows Server atau dari 
WorkSpace. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses data (p. 16).

6. Anda memetakan bagian Anda keZ:\di Windows Anda WorkSpaces contoh:

Langkah 2: Tautkan FSx untuk berbagi file ONTAP ke Akun Pengguna

1. Pada WorkSpace pengguna pengujian Anda, pilihWindows > Sistem > Pengaturan Sistem Tingkat 
Lanjut.

2. MasukProperti sistem, pilihLanjutantab dan tekanPengaturantombol diProfil Penggunabagian. 
Pengguna yang masuk akan memiliki tipe profilLocal.

3. Keluar pengguna uji dari WorkSpace.
4. Atur pengguna uji agar memiliki profil roaming di sistem file Amazon FSx Anda. Di WorkSpaces 

administrator Anda, buka PowerShell konsol dan menggunakan perintah yang mirip dengan contoh 
berikut ini (yang menggunakanprofilesfolder yang sebelumnya Anda buat di Langkah 1):.

Set-ADUser username -ProfilePath \\filesystem-dns-name\sharename\foldername\username
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Misalnya:

Set-ADUser testuser01 -ProfilePath \\fsx.fsxnworkspaces.com\workspace\profiles
\testuser01

5. Masuk ke WorkSpace pengguna uji.
6. MasukProperti sistem, pilihLanjutantab dan tekanPengaturantombol diProfil Penggunabagian. 

Pengguna yang masuk akan memiliki tipe profilRoaming.

7. Jelajahi FSx untuk folder bersama ONTAP. Diprofilesfolder, Anda akan melihat folder untuk 
pengguna.
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8. Buat dokumen di pengguna ujiDocumentspelipat
9. Keluar pengguna uji dari WorkSpace mereka.
10. Jika Anda log kembali sebagai pengguna uji dan browsing ke toko profil mereka, Anda akan melihat 

dokumen yang Anda buat.

Menyediakan folder bersama untuk mengakses file umum
Anda dapat menggunakan Amazon FSx untuk menyediakan sebuah folder bersama untuk pengguna di 
organisasi Anda. Sebuah folder bersama dapat digunakan untuk menyimpan file yang digunakan oleh 
komunitas pengguna Anda, misalnya file demo, contoh kode, dan manual instruksi yang dibutuhkan oleh 
semua pengguna. Biasanya, Anda memiliki drive yang dipetakan untuk folder bersama; namun karena 
drive yang dipetakan menggunakan huruf, ada batasan jumlah saham yang dapat Anda miliki. Prosedur 
ini membuat folder bersama Amazon FSx yang tersedia tanpa huruf drive, memberi Anda fleksibilitas yang 
lebih besar dalam menetapkan saham ke tim.

Untuk me-mount folder bersama untuk akses lintas platform dari Linux dan Windows WorkSpaces

1. DariTaskbar, pilihTempat > Connect ke Server.

a. UntukServer, masukkanfile-sistem-dns-nama.
b. setJeniskepadaWindows share.
c. setBagikanuntuk nama saham SMB, sepertiworkspace.
d. Anda dapat meninggalkanFoldersebagai/atau atur ke folder, seperti folder bernamateam-

shared.
e. Untuk Linux WorkSpace, Anda tidak perlu memasukkan detail pengguna jika Linux Anda 

WorkSpace berada dalam domain yang sama dengan pangsa Amazon FSx.
f. Pilih Connect.
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2. Setelah koneksi dibuat, Anda dapat melihat folder bersama (bernamateam-shareddalam contoh ini) 
di SMB share bernamaworkspace.

Menggunakan Amazon Elastic Container Service 
dengan FSx for ONTAP
Anda dapat mengakses sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP Anda dari kontainer Docker Amazon 
Elastic Container Service (Amazon ECS) pada instans Linux atau Windows Amazon EC2.
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Memasang pada container Linux Amazon ECS
1. Buat cluster ECS menggunakan template klaster EC2 Linux+Networking untuk wadah Linux Anda. 

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat klaster di Panduan Pengembang Layanan Kontainer 
Amazon Elastic.

2. Buat direktori pada instance EC2 untuk memasang volume SVM sebagai berikut:

sudo mkdir /fsxontap

3. Pasang volume FSx untuk ONTAP pada instans Linux EC2 dengan menggunakan skrip data 
pengguna selama peluncuran instans, atau dengan menjalankan perintah berikut:

sudo mount -t nfs svm-ip-address:/vol1 /fsxontap

4. Pasang volume menggunakan perintah berikut:

sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /fsxontap

Contoh berikut menggunakan nilai sampel.

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-01234567890abdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsxontap

Anda juga dapat menggunakan SVM alamat IP SVM alih-alih nama DNS.

sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap

5. Saat membuat definisi tugas Amazon ECS Anda, tambahkan propertimountPoints kontainer 
berikutvolumes dan kontainer dalam definisi kontainer JSON. GantisourcePath dengan titik kait dan 
direktori di FSx Anda untuk sistem file ONTAP.

{ 
    "volumes": [ 
        { 
            "name": "ontap-volume", 
            "host": { 
                "sourcePath": "mountpoint" 
            } 
        } 
    ], 
    "mountPoints": [ 
        { 
            "containerPath": "containermountpoint", 
            "sourceVolume": "ontap-volume" 
        } 
    ], 
    . 
    . 
    .
}
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Memasang pada container Windows Amazon ECS
1. Buat cluster ECS menggunakan template klaster EC2 Windows + Networking untuk wadah Windows 

Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat klaster di Panduan Pengembang Layanan 
Kontainer Amazon Elastic.

2. Tambahkan instans Windows EC2 yang bergabung dengan domain ke klaster Windows ECS dan 
petakan berbagi SMB.

Luncurkan instans Windows EC2 yang dioptimalkan ECS yang bergabung ke domain Active Directory 
Anda dan inisialisasi agen ECS dengan menjalankan perintah berikut.

PS C:\Users\user> Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -EnableTaskIAMRole

Anda juga dapat meneruskan informasi dalam skrip ke bidang teks data pengguna sebagai berikut.

<powershell>
Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -EnableTaskIAMRole
</powershell>

3. Buat pemetaan global SMB pada instans EC2 sehingga Anda dapat memetakan berbagi SMB Anda 
ke drive. Ganti nilai di bawah netbios atau nama DNS untuk sistem file FSx Anda dan nama bagikan. 
Volume vol1 NFS yang dipasang pada instans Linux EC2 dikonfigurasi sebagai fsxontap berbagi CIFS 
pada sistem file FSx.

vserver cifs share show -vserver svm08 -share-name fsxontap 

                                      Vserver: svm08 
                                        Share: fsxontap 
                     CIFS Server NetBIOS Name: FSXONTAPDEMO
                                         Path: /vol1 
                             Share Properties: oplocks 
                                               browsable 
                                               changenotify 
                                               show-previous-versions 
                           Symlink Properties: symlinks 
                      File Mode Creation Mask: - 
                 Directory Mode Creation Mask: - 
                                Share Comment: - 
                                    Share ACL: Everyone / Full Control 
                File Attribute Cache Lifetime: - 
                                  Volume Name: vol1 
                                Offline Files: manual 
                Vscan File-Operations Profile: standard 
            Maximum Tree Connections on Share: 4294967295 
                   UNIX Group for File Create: -

4. Buat pemetaan global SMB pada instans EC2 dengan menggunakan perintah berikut:

New-SmbGlobalMapping -RemotePath \\fsxontapdemo.fsxontap.com\fsxontap -LocalPath Z:

5. Saat membuat definisi tugas Amazon ECS Anda, tambahkan propertimountPoints kontainer 
berikutvolumes dan kontainer dalam definisi kontainer JSON. GantisourcePath dengan titik kait dan 
direktori di FSx Anda untuk sistem file ONTAP.

{ 
    "volumes": [ 
        { 
            "name": "ontap-volume", 
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            "host": { 
                "sourcePath": "mountpoint" 
            } 
        } 
    ], 
    "mountPoints": [ 
        { 
            "containerPath": "containermountpoint", 
            "sourceVolume": "ontap-volume" 
        } 
    ], 
    . 
    . 
    .
}

Menggunakan VMware Cloud dengan FSx untuk 
ONTAP
Anda dapat menggunakan FSx untuk ONTAP sebagai datastore eksternal untuk VMware Cloud onAWS 
Software-Defined Data Center (SDDC). Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengkonfigurasi Amazon FSx 
untuk NetApp ONTAP sebagai Penyimpanan Eksternal dan VMware Cloud onAWS dengan Amazon FSx 
for NetApp ONTAP Deployment Guide.
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Ketersediaan dan daya tahan
Amazon FSx untuk NetApp ONTAP menggunakan dua jenis penerapan, Single-AZ dan Multi-AZ, yang 
menawarkan tingkat ketersediaan dan daya tahan yang berbeda. Topik ini menjelaskan fitur ketersediaan 
dan daya tahan dari setiap jenis penerapan untuk membantu Anda memilih salah satu yang tepat untuk 
beban kerja Anda. Untuk informasi tentang ketersediaan layanan SLA (Service Level Agreement), lihat
Perjanjian Tingkat Layanan Amazon FSx.

Topik
• Memilih jenis deployment sistem file (p. 50)
• Proses failover untuk FSx untuk ONTAP (p. 52)
• Sumber daya jaringan (p. 53)

Memilih jenis deployment sistem file
Fitur ketersediaan dan daya tahan tipe deployment sistem file Single-AZ dan Multi-AZ dijelaskan di bagian 
berikut.

Jenis deployment single-Az
Saat Anda membuat sistem file Single-AZ, Amazon FSx secara otomatis menyediakan sepasang server 
file dalam konfigurasi siaga aktif, dengan masing-masing terletak di domain kesalahan terpisah dalam satu 
Availability Zone diWilayah AWS. Selama pemeliharaan sistem file yang direncanakan atau gangguan 
layanan yang tidak diduga terjadi, Amazon FSx secara otomatis mengalihkan ke server file siaga, biasanya 
dalam beberapa detik, Anda terus memiliki akses ke data Anda tanpa intervensi manual.

Untuk memastikan ketersediaan tinggi, Amazon FSx terus memantau kegagalan perangkat keras, dan 
secara otomatis mengganti komponen infrastruktur jika terjadi kegagalan. Untuk mencapai daya tahan 
tinggi, Amazon FSx secara otomatis mereplikasi data Anda dalam Availability Zone untuk melindunginya 
dari kegagalan komponen. Selain itu, Anda memiliki opsi untuk mengonfigurasi cadangan harian otomatis 
dari data sistem file Anda. Cadangan ini disimpan di beberapa Availability Zone untuk memberikan 
ketahanan Multi-AZ untuk semua data cadangan.

Sistem file Single-AZ dirancang untuk kasus penggunaan yang tidak memerlukan model ketahanan data 
dari sistem file Multi-AZ. Mereka menyediakan solusi yang dioptimalkan biaya untuk kasus penggunaan 
seperti lingkungan pengembangan dan pengujian, atau menyimpan salinan data sekunder yang sudah 
disimpan di tempat atau di tempat lainWilayah AWS, dengan hanya mereplikasi data dalam Availability 
Zone.

Diagram berikut menggambarkan arsitektur untuk FSx untuk sistem file Single-AZ tunggal.
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Jenis deployment Multi-AZ
Sistem file Multi-AZ mendukung semua fitur ketersediaan dan daya tahan sistem file Single-AZ. Selain 
itu, sistem file Multi-AZ dirancang untuk menyediakan ketersediaan terus menerus untuk data bahkan 
ketika Availability Zone tidak tersedia. Dalam deployment Multi-AZ, server file siaga akan diduga terjadi di 
Availability Zone yang berbeda dari server file aktifWilayah AWS. Setiap perubahan yang ditulis ke sistem 
file Anda akan direplikasi secara sinkron di seluruh Availability Zone ke siaga tersebut.

Sistem file Multi-AZ dirancang untuk kasus penggunaan seperti beban kerja produksi penting bisnis yang 
memerlukan ketersediaan tinggi untuk data file ONTAP bersama dan memerlukan penyimpanan dengan 
replikasi bawaan di seluruh Availability Zone. Diagram berikut menggambarkan arsitektur untuk FSx untuk 
sistem file ONTAP Multi-AZ.
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Proses failover untuk FSx untuk ONTAP
Sistem file Single-AZ dan Multi-AZ secara otomatis mengalihkan dari server file pilihan atau aktif ke server 
file siaga jika salah satu dari kondisi berikut terjadi:

• Server file pilihan atau aktif menjadi tidak tersedia
• Kapasitas throughput sistem file diubah
• Server file pilihan atau aktif menjalani pemeliharaan yang direncanakan
• Terjadi pemadaman Availability Zone (hanya sistem file Multi-AZ)

Ketika beralih dari satu server file ke server file yang lain, server file yang baru aktif secara otomatis mulai 
melayani semua permintaan baca dan tulis sistem file. Untuk sistem file Multi-AZ, ketika server file pilihan 
pulih sepenuhnya dan tersedia, Amazon FSx secara otomatis gagal kembali ke server tersebut, dengan 
failback biasanya selesai dalam waktu kurang dari 60 detik. Untuk sistem file Single-AZ dan Multi-AZ, 
failover biasanya selesai dalam waktu kurang dari 60 detik sejak deteksi kegagalan pada server file aktif 
hingga promosi server file siaga ke status aktif. Karena alamat IP endpoint yang digunakan klien untuk 
mengakses data melalui NFS atau SMB tetap sama, failover bersifat transparan untuk aplikasi Linux, 
Windows, dan macOS, yang melanjutkan operasi sistem file tanpa intervensi manual.

Untuk memastikan bahwa failover bersifat transparan bagi klien yang terhubung ke FSx Anda untuk sistem 
file ONTAP Single-AZ dan Multi-AZ, lihatMengakses data dari dalamAWS (p. 17).
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Menguji failover pada sebuah sistem file
Anda dapat menguji failover pada sistem file Anda dengan mengubah kapasitas throughput-nya. Ketika 
Anda mengubah kapasitas throughput sistem file Anda, Amazon FSx akan mematikan server file sistem 
file secara serial. Sistem file secara otomatis mengalihkan ke server sekunder sementara Amazon FSx 
menggantikan server file pilihan pertama. Setelah diperbarui, sistem file secara otomatis mengalihkan 
kembali ke server primer baru dan Amazon FSx menggantikan server file sekunder.

Anda dapat memantau kemajuan permintaan pembaruan kapasitas throughput di konsol Amazon FSx, 
CLI, dan API. Untuk informasi lebih lanjut tentang memodifikasi kapasitas throughput sistem file Anda dan 
memantau kemajuan permintaan, lihat Mengelola kapasitas throughput (p. 144).

Sumber daya jaringan
Bagian ini menjelaskan sumber daya jaringan yang dikonsumsi oleh sistem file Single-AZ dan Multi-AZ.

Subnet
Ketika Anda membuat sistem file Single-AZ, Anda menentukan subnet tunggal untuk sistem file. Subnet 
yang Anda pilih mendefinisikan Availability Zone tempat sistem file tersebut dibuat. Ketika Anda membuat 
sebuah sistem file Multi-AZ, Anda menentukan dua subnet, satu untuk server file pilihan, dan satu untuk 
server file siaga. Kedua subnet yang Anda pilih harus berada di Availability Zone yang berbedaWilayah 
AWS. Untuk informasi selengkapnya tentang Amazon VPC, lihat Apa itu Amazon VPC? di Panduan 
Pengguna Amazon Virtual Private Cloud.

Note

Terlepas dari subnet yang Anda tentukan, Anda dapat mengakses sistem file Anda dari subnet 
apa pun dalam VPC sistem file.

Antarmuka jaringan elastis sistem file
Untuk sistem file Single-AZ, Amazon FSx menyediakan dua antarmuka jaringan elastis (ENI) dalam subnet 
yang Anda kaitkan dengan sistem file Anda. Untuk sistem file Multi-AZ, Amazon FSx juga menyediakan 
dua ENI, satu di setiap subnet yang Anda kaitkan dengan sistem file Anda. Klien berkomunikasi dengan 
sistem file Amazon FSx Anda menggunakan elastic network interface. Antarmuka jaringan dianggap 
berada dalam lingkup layanan Amazon FSx, meski merupakan bagian dari VPC akun Anda. Sistem file 
Multi-AZ menggunakan alamat IP mengambang

Warning

• Anda tidak boleh mengubah atau menghapus antarmuka jaringan elastis yang dikaitkan dengan 
sistem file Anda. Memodifikasi atau menghapus antarmuka jaringan dapat menyebabkan 
koneksi hilang permanen antara VPC dan sistem file Anda.

• Antarmuka jaringan elastis yang terkait dengan sistem file Anda akan memiliki rute yang dibuat 
secara otomatis dan ditambahkan ke tabel rute VPC dan subnet default Anda. Memodifikasi 
atau menghapus rute ini dapat menyebabkan hilangnya konektivitas sementara atau permanen 
untuk klien sistem file Anda.

Tabel berikut merangkum subnet, elastic network interface, dan sumber daya alamat IP untuk masing-
masing FSx untuk jenis deployment sistem file ONTAP:

  Single-AZ Multi-AZ

Jumlah subnet 1 2
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  Single-AZ Multi-AZ

Jumlah antarmuka 
jaringan elastis

2 2

Jumlah alamat 
IP per ENI

1 + jumlah SVM 
dalam sistem file

1 + jumlah SVM 
dalam sistem file

Jumlah rute 
tabel rute VPC

T/A 1 + jumlah SVM 
dalam sistem file

Setelah sistem file atau SVM dibuat, alamat IP-nya tidak berubah sampai sistem file dihapus.

Important

Amazon FSx tidak mendukung pengaksesan sistem file dari, atau pengeksposan sistem file ke 
Internet publik. Amazon FSx secara otomatis melepaskan alamat IP Elastis yang merupakan 
alamat IP publik yang terjangkau dari Internet, yang akan dilampirkan ke elastic network interface 
sistem file ini.
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Mengelola kapasitas penyimpanan
Amazon FSx untuk NetApp ONTAP menyediakan sejumlah fitur terkait penyimpanan yang dapat Anda 
gunakan untuk mengelola kapasitas penyimpanan pada sistem file Anda.

Topik
• FSx untuk tingkatan penyimpanan ONTAP (p. 55)
• Memilih jumlah kapasitas penyimpanan SSD (p. 56)
• Kapasitas penyimpanan dan IOPS (p. 58)
• Memantau penggunaan (p. 69)
• FSx untuk efisiensi penyimpanan ONTAP (p. 72)
• Volume data tingkatan (p. 73)
• Kapasitas penyimpanan (p. 75)

FSx untuk tingkatan penyimpanan ONTAP
Tingkat penyimpanan adalah media penyimpanan fisik untuk sistem file Amazon FSx untuk NetApp 
ONTAP. FSx untuk ONTAP menawarkan tingkatan penyimpanan berikut:

• Tingkat SSD - Penyimpanan solid-state drive (SSD) berkinerja tinggi yang disediakan pengguna yang 
dibuat khusus untuk bagian aktif dari kumpulan data Anda.

• Capacity pool tier — Penyimpanan elastis penuh yang secara otomatis menskalakan ke ukuran petabyte, 
dan dioptimalkan biaya untuk data yang jarang Anda akses.

FSx untuk volume ONTAP adalah sumber daya virtual yang, mirip dengan folder, tidak mengkonsumsi 
kapasitas penyimpanan. Data yang Anda simpan — dan yang mengkonsumsi penyimpanan fisik — hidup 
dalam volume. Ketika Anda membuat volume, Anda menentukan ukurannya — yang dapat Anda modifikasi 
setelah dibuat. FSx untuk ONTAP volume tipis disediakan, dan penyimpanan sistem file tidak dicadangkan 
di muka. Sebagai gantinya, SSD dan penyimpanan kolam kapasitas dialokasikan secara dinamis, sesuai 
kebutuhan. Kebijakan tingkat (p. 73), yang Anda konfigurasikan pada tingkat volume, menentukan 
apakah dan kapan data yang disimpan dalam transisi tingkat SSD ke tingkat pool kapasitas.

Diagram berikut menggambarkan contoh data yang diletakkan di beberapa FSx untuk volume ONTAP 
dalam sistem file.
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Diagram berikut menggambarkan bagaimana kapasitas penyimpanan fisik sistem file dikonsumsi oleh data 
dalam empat volume dalam diagram sebelumnya.

Anda dapat mengurangi biaya penyimpanan dengan memilih kebijakan tingkat yang paling sesuai dengan 
persyaratan untuk setiap volume pada sistem file Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume data 
tingkatan (p. 73).

Memilih jumlah kapasitas penyimpanan SSD
Saat memilih jumlah kapasitas penyimpanan SSD untuk FSx Anda untuk sistem file ONTAP, Anda perlu 
mengingat item berikut yang memengaruhi jumlah penyimpanan SSD yang tersedia untuk menyimpan data 
Anda:

• Kapasitas penyimpanan disediakan untuk overhead perangkat lunak NetApp ONTAP.
• Metadata
• Data yang baru ditulis
• File yang ingin Anda simpan di penyimpanan SSD, apakah itu data yang belum mencapai periode 

pendinginannya, atau data yang baru saja Anda baca yang diambil kembali ke SSD.

Topik
• Bagaimana penyimpanan SSD digunakan (p. 56)
• Pemanfaatan kapasitas SSD yang disarankan (p. 57)
• Contoh ukuran (p. 58)

Bagaimana penyimpanan SSD digunakan
Penyimpanan SSD sistem file Anda digunakan untuk kombinasi perangkat lunak NetApp ONTAP 
(overhead), metadata file, dan data apa pun yang disimpan di tingkat SSD Anda.

NetApp Overhead perangkat lunak ONTAP
Seperti sistem file NetApp ONTAP lainnya, 16% dari kapasitas penyimpanan SSD sistem file dicadangkan 
untuk overhead ONTAP, sebagai berikut:

• 11% dicadangkan untuk perangkat lunak NetApp ONTAP.
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• 5% dicadangkan untuk snapshot agregat, yang diperlukan untuk menyinkronkan data antara kedua 
server file sistem file.

Kapasitas SSD yang disediakan oleh ONTAP tidak tersedia untuk menyimpan file Anda.

Metadata
Metadata file biasanya mengkonsumsi 3-7% dari kapasitas penyimpanan yang dikonsumsi oleh file. 
Persentase ini tergantung pada ukuran file rata-rata (ukuran file rata-rata yang lebih kecil membutuhkan 
lebih banyak metadata), dan jumlah penghematan efisiensi penyimpanan yang dicapai pada file Anda. 
Perhatikan bahwa metadata file tidak mendapat manfaat dari penghematan efisiensi penyimpanan. Anda 
dapat menggunakan panduan berikut untuk memperkirakan jumlah penyimpanan SSD yang digunakan 
untuk metadata pada sistem file Anda.

Ukuran file Ukuran metadata sebagai persentase data file

4 KB 7%

8 KB 3,5%

32 KB atau lebih 1-3%

Saat mengukur jumlah kapasitas penyimpanan SSD yang Anda butuhkan untuk metadata file yang Anda 
rencanakan untuk disimpan di tingkat kolam kapasitas, kami sarankan menggunakan rasio konservatif 1 
GiB penyimpanan SSD untuk setiap 10 GiB data yang Anda rencanakan untuk disimpan di tingkat kolam 
kapasitas.

Data file yang disimpan di tingkat SSD Anda
Selain kumpulan data aktif Anda dan semua metadata file, semua data yang ditulis ke sistem file Anda 
awalnya ditulis ke tingkat SSD sebelum di-tiered-off ke penyimpanan pool kapasitas. Ini benar terlepas dari 
kebijakan tingkatan volume, dengan pengecualian mentransfer data menggunakan volume SnapMirror 
yang dikonfigurasi dengan kebijakan Semua tingkat data.

Bacaan acak dari tingkat kolam kapasitas di-cache di tingkat SSD, selama tingkat SSD berada di bawah 
pemanfaatan 90%. Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume data tingkatan (p. 73).

Pemanfaatan kapasitas SSD yang disarankan
Kami menyarankan Anda tidak melebihi 80% pemanfaatan tingkat penyimpanan SSD Anda secara 
berkelanjutan. Rekomendasi ini sesuai dengan NetApp rekomendasi untuk ONTAP. Karena tingkat 
SSD sistem file Anda juga digunakan untuk penulisan pementasan, dan untuk pembacaan acak dari, 
tingkat pool kapasitas, setiap perubahan mendadak dalam pola akses dapat dengan cepat menyebabkan 
pemanfaatan tingkat SSD Anda meningkat.

Pada pemanfaatan SSD 90%, data yang dibaca dari tingkat pool kapasitas tidak lagi di-cache pada tingkat 
SSD sehingga kapasitas SSD yang tersisa dipertahankan untuk data baru yang ditulis ke sistem file. 
Hal ini menyebabkan pembacaan berulang dari data yang sama dari tingkat pool kapasitas dibaca dari 
penyimpanan pool kapasitas alih-alih di-cache dan dibaca dari tingkat SSD, yang dapat memengaruhi 
kapasitas throughput sistem file Anda.

Semua fungsionalitas tiering berhenti ketika tingkat SSD berada pada atau di atas pemanfaatan 98%. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Ambang batas tiering (p. 75).
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Contoh ukuran
Misalnya Anda ingin menyimpan 100 TiB data untuk aplikasi di mana 80% dari data jarang diakses. 
Dalam skenario ini, 80% (80 TB) data Anda secara otomatis berjenjang ke tingkat kumpulan kapasitas dan 
20% (20 TB) sisanya tetap dalam penyimpanan SSD. Berdasarkan penghematan efisiensi penyimpanan 
tipikal sebesar 65% untuk beban kerja berbagi file tujuan umum, yang setara dengan 7 TiB data. Untuk 
mempertahankan tingkat pemanfaatan SSD 80%, Anda memerlukan kapasitas penyimpanan SSD 8.75 
TiB untuk 20 TiB data yang diakses secara aktif. Jumlah penyimpanan SSD yang Anda sediakan juga perlu 
memperhitungkan overhead penyimpanan perangkat lunak ONTAP sebesar 16%, seperti yang ditunjukkan 
pada perhitungan berikut.

ssdNeeded = ssdProvisioned * (1 - 0.16)
8.75 TiB / 0.84 = ssdProvisioned
10.42 TiB = ssdProvisioned

Jadi dalam contoh ini, Anda perlu menyediakan setidaknya 10.42 TiB penyimpanan SSD. Anda juga akan 
menggunakan 28 TiB penyimpanan kolam kapasitas untuk 80 TiB sisa data yang jarang diakses.

Kapasitas penyimpanan dan IOPS
Saat Anda membuat FSx untuk sistem file ONTAP, Anda menentukan kapasitas penyimpanan tingkat SSD. 
Untuk setiap GiB penyimpanan SSD yang Anda sediakan, Amazon FSx secara otomatis menyediakan 
3 operasi input/output SSD per detik (IOPS) untuk sistem file, hingga maksimum 160.000 SSD IOPS 
per sistem file. Anda memiliki opsi untuk menentukan tingkat IOPS SSD yang disediakan di atas IOPS 
3 SSD otomatis per GiB. Untuk informasi lebih lanjut tentang jumlah maksimum SSD IOPS yang dapat 
Anda sediakan untuk FSx Anda untuk sistem file ONTAP, lihatDampak kapasitas throughput terhadap 
performa (p. 109).

Topik
• Memperbarui kapasitas penyimpanan dan IOPS (p. 58)

Memperbarui kapasitas penyimpanan dan IOPS
Saat Anda memerlukan penyimpanan tambahan untuk bagian aktif kumpulan data Anda, Anda dapat 
meningkatkan kapasitas penyimpanan solid state drive (SSD) sistem file Amazon FSx untuk NetApp 
ONTAP. Gunakan konsol Amazon FSx, Amazon FSx API, atauAWS Command Line Interface (AWS CLI) 
untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD.

Saat Anda meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD sistem file Amazon FSx Anda, kapasitas baru 
biasanya tersedia untuk digunakan dalam hitungan menit. Anda akan ditagih atas kapasitas penyimpanan 
SSD yang baru setelah tersedia untuk Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang penentuan harga, lihat 
Penentuan Harga Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Setelah Anda meningkatkan kapasitas penyimpanan Anda, Amazon FSx menjalankan proses optimasi 
penyimpanan di latar belakang untuk menyeimbangkan kembali data Anda. Untuk sebagian besar sistem 
file, optimasi penyimpanan membutuhkan waktu beberapa jam, dengan dampak nyata yang minim 
terhadap performa beban kerja Anda.

Anda dapat melacak kemajuan proses optimasi penyimpanan kapan saja dengan menggunakan konsol, 
CLI, dan API Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau pembaruan (p. 63).
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Pertimbangan saat memperbarui penyimpanan dan IOPS
Berikut adalah beberapa item penting yang perlu dipertimbangkan saat memodifikasi kapasitas 
penyimpanan SSD dan IOPS yang disediakan:

• Peningkatan kapasitas penyimpanan hanya — Anda hanya dapat meningkatkan jumlah kapasitas 
penyimpanan SSD untuk sistem file; Anda tidak dapat mengurangi kapasitas penyimpanan.

• Peningkatan minimum kapasitas penyimpanan — Setiap peningkatan kapasitas penyimpanan SSD 
harus sedikunnya 10 persen dari kapasitas penyimpanan SSD sistem file saat ini, hingga maksimal nilai 
yang diizinkan adalah sebesar 65.660 gibibytes (GiB).

• Jangka waktu antar peningkatan — Anda tidak dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD 
tambahan pada sistem file hingga 6 jam setelah permintaan peningkatan terakhir, atau hingga proses 
optimasi penyimpanan selesai, mana saja yang lebih lama.

• Mode IOPS yang disediakan — Untuk perubahan IOPS yang disediakan, Anda harus menentukan salah 
satu dari dua mode IOPS:
• Mode otomatis — Amazon FSx secara otomatis menskalakan IOPS SSD Anda untuk 

mempertahankan 3 IOPS SSD yang disediakan per GiB kapasitas penyimpanan SSD, hingga 160.000 
IOPS SSD per sistem file.

Note

Untuk informasi lebih lanjut tentang jumlah maksimum SSD IOPS yang dapat Anda sediakan 
untuk FSx Anda untuk sistem file ONTAP, lihatDampak kapasitas throughput terhadap 
performa (p. 109).

• Mode yang disediakan pengguna - Anda menentukan jumlah IOPS SSD, yang harus lebih besar 
dari atau sama dengan 3 IOPS per GiB kapasitas penyimpanan SSD. Jika Anda memilih untuk 
menyediakan tingkat IOPS yang lebih tinggi, Anda membayar rata-rata IOPS yang ditetapkan di atas 
tarif yang disertakan untuk bulan tersebut, diukur dalam IOPS bulan.

Untuk informasi selengkapnya tentang penentuan harga, lihat Penentuan Harga Amazon FSx for NetApp 
ONTAP.

Kapan harus meningkatkan kapasitas penyimpanan
Jika Anda kehabisan penyimpanan tingkat SSD, kami merekomendasikan agar Anda meningkatkan 
kapasitas penyimpanan sistem file Anda. Kehabisan penyimpanan menunjukkan bahwa tingkat SSD Anda 
berukuran kecil untuk bagian aktif kumpulan data Anda.

Untuk memantau jumlah penyimpanan gratis yang tersedia di sistem file, gunakan level sistem 
fileStorageCapacity dan CloudWatch metrikStorageUsed Amazon. Anda dapat membuat CloudWatch 
alarm pada metrik dan diberi tahu ketika metrik turun ke bawah ambang batas yang ditentukan. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Pemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 206).

Note

Kami menyarankan Anda tidak melebihi 80% pemanfaatan kapasitas penyimpanan SSD untuk 
memastikan bahwa data tiering berfungsi dengan baik, dan bahwa ada kapasitas yang tersedia 
untuk data tambahan.

Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana penyimpanan SSD sistem file digunakan dan berapa 
banyak penyimpanan SSD dicadangkan untuk metadata file dan perangkat lunak operasi, lihatMemilih 
jumlah kapasitas penyimpanan SSD (p. 56).
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Cara memperbarui kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS yang 
disediakan
Anda dapat mengubah jumlah penyimpanan berbasis SSD untuk sistem file dan memodifikasi jumlah IOPS 
SSD yang disediakan dengan menggunakan konsol Amazon FSx, APIAWS CLI, dan API.

Untuk memperbarui kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS yang disediakan untuk sistem file 
(konsol)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Sistem file. Dalam daftar Sistem file, pilih sistem file FSx untuk 

ONTAP yang ingin Anda perbarui kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS SSD.
3. Pilih Tindakan > Perbarui kapasitas penyimpanan. Atau, di bagian Ringkasan, pilih Perbarui di sebelah 

nilai kapasitas penyimpanan SSD sistem file.

Kotak dialog Update SSD storage capacity dan IOPS akan muncul.
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4. Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD, pilih Ubah kapasitas penyimpanan.
5. Untuk Jenis input, pilih salah satu langkah berikut:

• Untuk memasukkan kapasitas penyimpanan SSD baru sebagai persentase perubahan dari nilai saat 
ini, pilih Persentase.

• Untuk memasukkan nilai baru di GiB, pilih Absolute.
6. Tergantung pada jenis masukan, masukkan nilai untuk Diinginkan% meningkat.

• Untuk Persentase, masukkan nilai kenaikan persentase. Nilai ini setidaknya 10 persen lebih besar 
dari nilai saat ini.

• Untuk Absolute, masukkan nilai baru di GiB, hingga nilai maksimum yang diizinkan 196.608 GiB.
7. Untuk IOPS SSD Provisioned, Anda memiliki dua opsi untuk mengubah jumlah IOPS SSD yang 

disediakan untuk sistem file Anda:
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• Jika Anda ingin Amazon FSx menskalakan IOPS SSD Anda secara otomatis untuk 
mempertahankan 3 IOPS SSD yang disediakan per GiB kapasitas penyimpanan SSD (hingga 
maksimum 160.000), pilih Otomatis.

• Jika Anda ingin menentukan jumlah IOPS SSD, pilih User-provisioned. Masukkan jumlah absolut 
IOPS yang setidaknya tiga kali lipat jumlah GiB tingkat penyimpanan SSD Anda, dan kurang dari 
atau sama dengan 160.000.

Note

Untuk informasi lebih lanjut tentang jumlah maksimum SSD IOPS yang dapat Anda sediakan 
untuk FSx Anda untuk sistem file ONTAP, lihatDampak kapasitas throughput terhadap 
performa (p. 109).

8. Pilih Update (Perbarui).

Memperbarui kapasitas penyimpanan dan IOPS Terprovisi untuk sistem file (CLI)

Untuk memperbarui kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS yang disediakan untuk sistem file FSx untuk 
ONTAP, gunakanAWS CLI perintah update-file-system. Atur parameter berikut:

• Atur --file-system-id ke ID dari sistem file yang Anda perbarui.
• Untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD Anda, atur--storage-capacity ke nilai yang 

setidaknya 10 persen lebih besar dari nilai saat ini.
• Untuk memodifikasi IOPS SSD yang disediakan, gunakan--ontap-configuration 
DiskIopsConfiguration properti ini. Properti ini memiliki dua parameter,Iops danMode:
• Jika Anda ingin menentukan jumlah IOPS yang disediakan, gunakanIops=number_of_IOPS

(hingga maksimum 160.000) danMode=USER_PROVISIONED. Nilai IOPS harus lebih besar atau 
sama dengan tiga kali kapasitas penyimpanan SSD yang diminta. Jika Anda tidak meningkatkan 
kapasitas penyimpanan, nilai IOPS harus lebih besar dari atau sama dengan tiga kali lipat kapasitas 
penyimpanan SSD saat ini.

• Jika Anda ingin Amazon FSx meningkatkan IOPS SSD Anda secara otomatis, 
gunakanMode=AUTOMATIC dan jangan gunakanIops parameter tersebut. Amazon FSx akan secara 
otomatis mempertahankan 3 IOPS SSD yang disediakan per GiB kapasitas penyimpanan SSD Anda 
(hingga maksimum 160.000).

Note

Untuk informasi lebih lanjut tentang jumlah maksimum SSD IOPS yang dapat Anda sediakan 
untuk FSx Anda untuk sistem file ONTAP, lihatDampak kapasitas throughput terhadap 
performa (p. 109).

Contoh berikut meminta peningkatan 2000 GiB ke kapasitas penyimpanan SSD sistem file. Ini juga 
meminta 7000 IOPS SSD yang disediakan.

aws fsx update-file-system \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --storage-capacity 2000 \ 
    --ontap-configuration 'DiskIopsConfiguration={Iops=7000,Mode=USER_PROVISIONED}'

Untuk memantau kemajuan pembaruan, gunakan describe-file-systemsAWS CLIperintah. 
CariAdministrativeActions bagian dalam output.

Untuk informasi selengkapnya, lihat AdministrativeActiondi Referensi API Amazon FSx for NetApp ONTAP.
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Memantau pembaruan
Anda dapat memantau perkembangan kapasitas penyimpanan SSD dan pembaruan IOPS dengan 
menggunakan konsol Amazon FSx, API, atauAWS CLI.

Memantau pembaruan di konsol
Di tab Pembaruan pada laman Rincian sistem file untuk sistem file FSx for ONTAP, Anda dapat melihat 10 
pembaruan untuk setiap jenis pembaruan.

Untuk pembaruan kapasitas penyimpanan dan IOPS, Anda dapat melihat informasi berikut:

Jenis pembaruan

Jenis yang didukung adalah Kapasitas penyimpanan, Mode, dan IOPS. Nilai Mode dan IOPS
dicantumkan untuk semua kapasitas penyimpanan dan permintaan penskalaan IOPS.

Nilai target

Nilai yang Anda tentukan untuk memperbarui kapasitas penyimpanan SSD atau IOPS ke.
Status

Status terkini dari pembaruan. Kemungkinan nilainya adalah sebagai berikut:
• Tertunda — Amazon FSx menerima permintaan pembaruan, namun belum mulai memprosesnya.
• Dalam proses – Amazon FSx sedang memproses permintaan pembaruan.
• Diperbarui; Mengoptimalkan — Amazon FSx meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD sistem file. 

Proses optimasi penyimpanan sekarang menyeimbangkan kembali data Anda di latar belakang.
• Selesai - Pembaruan selesai dengan sukses.
• Gagal - Permintaan pembaruan gagal. Pilih tanda tanya (? ) untuk melihat detailnya.

Kemajuan%

Menampilkan kemajuan proses optimasi penyimpanan sebagai persentase selesai.
Waktu permintaan

Waktu Amazon FSx menerima permintaan tindakan pembaruan.

Memantau peningkatan dengan AWS CLI dan API
Anda dapat melihat dan memantau permintaan peningkatan kapasitas penyimpanan SSD sistem file 
dengan menggunakan describe-file-systemsAWS CLIperintah dan operasi DescribeFileSystemsAPI. 
Array AdministrativeActions mencantumkan 10 tindakan pembaruan terbaru untuk setiap 
jenis tindakan administratif. Saat Anda meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD sistem 
file, duaAdministrativeActions tindakan dihasilkan: tindakanFILE_SYSTEM_UPDATE
danSTORAGE_OPTIMIZATION tindakan.

Contoh berikut menunjukkan kutipan respons perintah CLI describe-file-systems. Sistem file 
memiliki tindakan administratif yang tertunda untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD menjadi 
2000 GiB dan IOPS yang disediakan menjadi 7000.
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"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1586797629.095, 
        "Status": "PENDING", 
        "TargetFileSystemValues": { 
            "StorageCapacity": 2000, 
            "OntapConfiguration": { 
                "DiskIopsConfiguration": { 
                    "Mode": "USER_PROVISIONED", 
                    "Iops": 7000 
                } 
             } 
        } 
    }, 
    { 
        "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION", 
        "RequestTime": 1586797629.095, 
        "Status": "PENDING" 
    }
]

Amazon FSx memproses tindakan FILE_SYSTEM_UPDATE terlebih dahulu, menambahkan disk 
penyimpanan baru yang lebih besar ke sistem file. Ketika penyimpanan baru tersedia untuk sistem file, 
status FILE_SYSTEM_UPDATE berubah menjadi UPDATED_OPTIMIZING. Kapasitas penyimpanan 
menunjukkan nilai baru yang lebih besar, dan Amazon FSx mulai memproses tindakan administratif
STORAGE_OPTIMIZATION. Perilaku ini ditunjukkan dalam kutipan tanggana perintahdescribe-file-
systems CLI berikut.

ProgressPercentProperti menampilkan kemajuan proses optimasi penyimpanan. Setelah proses 
optimasi penyimpanan berhasil diselesaikan, statusFILE_SYSTEM_UPDATE tindakan berubah 
menjadiCOMPLETED, danSTORAGE_OPTIMIZATION tindakan tidak lagi muncul.

"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1586799169.445, 
        "Status": "UPDATED_OPTIMIZING", 
        "TargetFileSystemValues": { 
            "StorageCapacity": 2000, 
            "OntapConfiguration": { 
                "DiskIopsConfiguration": { 
                    "Mode": "USER_PROVISIONED", 
                    "Iops": 7000 
                } 
            } 
        } 
    }, 
    { 
        "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION", 
        "ProgressPercent": 41, 
        "RequestTime": 1586799169.445, 
        "Status": "IN_PROGRESS" 
    }
]

Jika kapasitas penyimpanan atau permintaan pembaruan IOPS gagal, statusFILE_SYSTEM_UPDATE
tindakan berubah menjadiFAILED, seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.
FailureDetailsProperti menyediakan informasi tentang kegagalan

"AdministrativeActions": [ 
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    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1586373915.697, 
        "Status": "FAILED", 
        "TargetFileSystemValues": { 
            "StorageCapacity": 2000, 
            "OntapConfiguration": { 
                "DiskIopsConfiguration": { 
                    "Mode": "USER_PROVISIONED", 
                    "Iops": 7000 
                } 
            } 
        }, 
        "FailureDetails": { 
            "Message": "failure-message" 
        } 
    }
]

Meningkatkan kapasitas penyimpanan
Anda dapat menggunakan solusi berikut untuk secara dinamis meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD 
dari sistem file FSx untuk ONTAP ketika jumlah kapasitas penyimpanan SSD yang digunakan melebihi 
ambang batas yang Anda tentukan. AWS CloudFormationTemplat ini secara otomatis men-deploy semua 
komponen yang diperlukan untuk menentukan ambang batas kapasitas penyimpanan, CloudWatch 
alarm Amazon berdasarkan ambang batas ini, danAWS Lambda fungsi yang meningkatkan kapasitas 
penyimpanan sistem file.

Solusi ini secara otomatis men-deploy semua komponen yang diperlukan, dan menggunakan parameter 
berikut:

• FSx Anda untuk ID sistem file ONTAP.
• Ambang batas kapasitas penyimpanan (nilai numerik). Ini adalah persentase di mana CloudWatch alarm 

akan dipicu.
• Persentase yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan (%).
• Alamat email yang digunakan untuk menerima pemberitahuan penskalaan.

Topik
• Gambaran umum arsitektur (p. 65)
• templat AWS CloudFormation (p. 66)
• Deployment terotomasi dengan AWS CloudFormation (p. 67)

Gambaran umum arsitektur

Men-deploy solusi ini untuk membangun sumber daya berikut di AWS Cloud.
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Diagram ini menggambarkan langkah-langkah berikut:

1. AWS CloudFormationTemplat men-deploy CloudWatch alarm,AWS Lambda fungsi, antrean Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS), dan semua yang diperlukanAWS Identity and Access 
Management (IAM) role. IAM role memberikan izin fungsi Lambda untuk melakukan operasi API Amazon 
FSx.

2. CloudWatch membunyikan alarm ketika kapasitas penyimpanan yang digunakan sistem file melebihi 
ambang batas yang ditentukan, dan Catat pesan ke antrean Amazon SNS. Alarm dipicu hanya ketika 
kapasitas yang digunakan sistem file melebihi ambang batas secara terus menerus selama periode 5 
menit.

3. Solusi tersebut kemudian memicu fungsi Lambda yang terdaftar ke topik Amazon SNS ini.
4. Fungsi Lambda menghitung kapasitas penyimpanan sistem file yang baru berdasarkan nilai peningkatan 

persen yang ditentukan dan mengatur kapasitas penyimpanan sistem file yang baru.
5. Kondisi CloudWatch alarm asli dan hasil operasi fungsi Lambda dikirimkan ke antrean Amazon SNS.

Untuk menerima notifikasi tentang tindakan yang dilakukan sebagai respons terhadap CloudWatch alarm, 
Anda harus konfirmasi berlangganan topik Amazon SNS dengan mengikuti tautan yang disediakan di email
Konfirmasi berlangganan.

templat AWS CloudFormation

Solusi ini menggunakanAWS CloudFormation untuk mengotomatisasi deployment komponen yang 
digunakan untuk secara otomatis meningkatkan kapasitas penyimpanan FSx untuk sistem file ONTAP. 
Untuk menggunakan solusi ini, unduhSxOntapDynamicStorageScalingAWS CloudFormation templat F.

Template tersebut menggunakan Parameter yang dideskripsikan sebagai berikut. Tinjau parameter templat 
dan nilai-nilai default-nya, dan modifikasi templat-templat tersebut untuk kebutuhan sistem file Anda.

FileSystemId

Tidak ada nilai default. ID sistem file yang kapasitas penyimpanannya ingin Anda tingkatkan secara 
otomatis.
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LowFreeDataStorageCapacityThreshold

Tidak ada nilai default. Tentukan ambang batas kapasitas penyimpanan yang digunakan sebagai are 
yang memicu alarm berbunyi dan secara otomatis tingkatkan kapasitas penyimpanan sistem file, yang 
ditentukan dalam persentase (%) dari kapasitas penyimpanan sistem file saat ini. Sistem file dianggap 
memiliki kapasitas penyimpanan gratis yang rendah ketika penyimpanan yang digunakan melebihi 
ambang batas ini.

EmailAddress

Tidak ada nilai default. Tentukan alamat email yang akan digunakan untuk berlangganan SNS dan 
menerima peringatan ambang batas kapasitas penyimpanan.

PercentIncrease

Default adalah 20%. Tentukan jumlah yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan, 
yang dinyatakan sebagai persentase dari kapasitas penyimpanan saat ini.

Note

Penskalaan penyimpanan dicoba sekali setiap kali CloudWatch alarm memasukiALARM
status. Jika pemanfaatan kapasitas penyimpanan SSD Anda tetap di atas ambang batas 
setelah operasi penskalaan penyimpanan dicoba, operasi penskalaan penyimpanan tidak 
dicoba lagi.

SxSizeinGiMAXF

Default adalah 196608. Menentukan kapasitas penyimpanan maksimum yang didukung untuk 
penyimpanan SSD.

Deployment terotomasi dengan AWS CloudFormation
Prosedur berikut mengonfigurasi dan menyebarAWS CloudFormation tumpukan untuk secara otomatis 
meningkatkan kapasitas penyimpanan sistem file FSx for ONTAP. Dibutuhkan beberapa menit untuk 
menyebar. Untuk informasi selengkapnya tentang CloudFormation cara membuat tumpukan, lihat Membuat 
tumpukan padaAWS CloudFormation konsol di PanduanAWS CloudFormation Pengguna.

Note

Menerapkan solusi ini dapat menyebabkan penagihan untuk layanan AWS yang dikaitkan. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat halaman detail harga untuk layanan tersebut.

Sebelum memulai, Anda harus memiliki ID sistem file Amazon FSx yang berjalan di Amazon Virtual 
Private Cloud (Amazon VPC) di Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)Akun AWS. Untuk informasi 
selengkapnya tentang pembuatan sumber daya Amazon FSx, lihat Memulai dengan Amazon FSx for 
NetApp ONTAP (p. 10).

Untuk meluncurkan kapasitas penyimpanan otomatis yang meningkatkan tumpukan solusi

1. UnduhSxOntapDynamicStorageScalingAWS CloudFormation template F.

Note

Amazon FSx saat ini hanya tersedia di Wilayah AWS tertentu. Anda harus meluncurkan solusi 
ini dalam sebuah Wilayah AWS tempat Amazon FSx tersedia. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat endpoint dan kuota Amazon FSx di bagian Referensi Umum AWS.

2. DariAWS CloudFormation konsol, pilih Create stack > With new resources.
3. Pilih Template sudah siap. Di bagian Tentukan template, pilih Unggah file template dan unggah 

template yang Anda unduh.
4. Dalam Spesifikasikan detail tumpukan, masukkan nilai untuk solusi peningkatan kapasitas 

penyimpanan otomatis Anda.
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5. Masukkan Nama tumpukan.
6. Untuk Parameter, tinjau parameter untuk templat dan modifikasi parameter untuk memenuhi 

kebutuhan sistem file Anda. Kemudian pilih Selanjutnya.

Note

Untuk menerima pemberitahuan email saat penskalaan dicoba oleh CloudFormation template 
ini, konfirmasikan email berlangganan SNS yang Anda terima setelah menerapkan template.

7. Masukkan pengaturan Opsi yang Anda inginkan untuk solusi kustom Anda, dan kemudian pilih
Selanjutnya.

8. Untuk Meninjau, tinjau dan konfirmasikan pengaturan solusi. Pilih kotak centang untuk mengakui 
bahwa templat membuat sumber daya IAM.

9. Pilih Buat untuk men-deploy tumpukan.

Anda dapat melihat status tumpukan pada konsol AWS CloudFormation pada kolom Status. Anda akan 
melihat status CREATE_COMPLETE dalam beberapa menit.

Memperbarui tumpukan

Setelah tumpukan dibuat, Anda dapat memperbaruinya dengan menggunakan templat yang sama dan 
berikan nilai baru untuk parameternya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui tumpukan secara 
langsung di Panduan Pengguna AWS CloudFormation.
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Memantau penggunaan
Anda dapat memantau pemanfaatan kapasitas penyimpanan SSD sistem file Anda menggunakan 
berbagaiAWS dan NetApp alat. Menggunakan Amazon, CloudWatch Anda dapat memantau pemanfaatan 
kapasitas penyimpanan dan mengatur alarm untuk memberi tahu Anda saat pemanfaatan kapasitas 
penyimpanan mencapai ambang batas yang dapat disesuaikan.

Topik
• Memantau penggunaan (p. 69)
• Mengatur alarm penggunaan (p. 70)

Memantau penggunaan
Anda dapat melihat penyimpanan tingkat SSD yang tersedia dan bagaimana penyimpanan keseluruhan 
sistem file didistribusikan di konsol Amazon FSx. Grafik kapasitas penyimpanan SSD yang Tersedia
menampilkan jumlah kapasitas penyimpanan berbasis SSD yang tersedia pada sistem file dari waktu ke 
waktu. Grafik distribusi Storage menunjukkan bagaimana kapasitas penyimpanan keseluruhan sistem file 
saat ini didistribusikan lebih dari 3 kategori:

• Kapasitas kolam renang tier
• SSD tier - tersedia
• SSD tier - digunakan

Untuk melihat kapasitas penyimpanan tingkat SSD yang tersedia dan distribusi penyimpanan 
(konsol) sistem file

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pilih Sistem file di kolom navigasi sebelah kiri, lalu pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda lihat 

informasi kapasitas penyimpanan. Halaman detail sistem file akan muncul.
3. Di panel kedua, pilih tab Monitoring. Kapasitas penyimpanan SSD yang Tersedia dan grafik distribusi 

Penyimpanan ditampilkan bersama dengan beberapa grafik lainnya.
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Mengatur alarm penggunaan
Kami menyarankan Anda tidak melebihi pemanfaatan kapasitas penyimpanan SSD rata-rata 80% 
secara berkelanjutan. Paku pemanfaatan penyimpanan SSD sesekali di atas 80% dapat diterima. 
Mempertahankan pemanfaatan rata-rata di bawah 80% memberi Anda kapasitas yang cukup untuk 
meningkatkan penyimpanan Anda tanpa menghadapi masalah. Anda dapat membuat CloudWatch alarm 
yang mengingatkan Anda ketika pemanfaatan penyimpanan SSD sistem file Anda mendekati 80%.

Untuk membuat CloudWatch alarm pemanfaatan penyimpanan utama

Untuk menghitung rata-rata pemanfaatan kapasitas penyimpanan SSD, gunakanStorageUsed metrik. 
Bagilah dengan Maksimum StorageCapacity selama periode yang sama, dengan StorageTier dimensi 
sama dengan SSD.

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pada panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem file yang ingin Anda pasang alarm.
3. Pada halaman Ringkasan, pilih Monitoring.
4. Pilih Buat CloudWatch alarm. Anda diarahkan ke halaman Alarm > Buat alarm > Tentukan metrik dan 

kondisi di CloudWatch konsol.
5. Pilih Pilih metrik.
6. Di bagian Metrik, pilih FSx.
7. Pilih kategori metrik Metrik Sistem File Terperinci.
8. Untuk hanya menampilkan metrik yang tersedia untuk sistem file tempat Anda membuat alarm, 

masukkan ID sistem file di bidang pencarian.
9. Untuk sistem file yang ingin Anda atur alarm, pilih metrik berikut:

Nama metrik StorageTier DataType

StorageUsed SSD Semua

StorageCapacity SSD Semua

10. Pilih tab Metrik grafik. Untuk setiap metrik yang sebelumnya Anda tambahkan, lakukan tindakan 
berikut:

• Tetapkan nilai di kolom Statistik untuk setiap metrik ke Rata-rata.
• Tetapkan nilai Periode ke salah satu periode evaluasi yang telah ditentukan.
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11. Pilih dropdown Tambahkan matematika, lalu pilih Mulai dengan ekspresi kosong dari daftar ekspresi 
matematika metrik yang telah ditentukan.

Setelah Anda memilih Mulai dengan ekspresi kosong, kotak ekspresi matematika muncul di mana 
Anda menerapkan atau mengedit ekspresi matematika.

12. Di bidang Edit ekspresi matematika, masukkan ekspresi untuk membagiStorageUsed metrik 
denganStorageCapacity metrik, sebagai berikut:

• Masukkan label untukStorageUsed metrik, misalnya m1.
• Masukkan karakter garis miring ke depan,/, untuk operasi divisi.
• Masukkan label untukStorageCapacity metrik.

Pilih Apply (Terapkan).
13. Kosongkan kotak centang di sebelah kiri metrik pada halaman. Hanya kotak centang di samping 

pernyataan yang digunakan untuk alarm yang harus dipilih. Pernyataan yang Anda pilih untuk alarm 
harus menghasilkan satu rangkaian waktu dan hanya menampilkan satu garis pada grafik. Lalu, pilih
Pilih metrik.

Halaman Tentukan metrik dan ketentuan muncul, menunjukkan grafik dan informasi lain tentang 
pernyataan matematika yang telah Anda pilih.

14. Untuk Ekspresi kapan pun adalah, tetapkan bahwa pernyataan harus lebih besar dari, atau sama 
dengan ambang batas. Di Bawah dari..., tentukan nilai ambang batas.

Untuk membuat alarm yang memberi tahu Anda ketika kapasitas penyimpanan SSD mendekati 
ambang 80%, atur Setiap kali ekspresi sama dengan ambang batas, dan tentukan nilai ambang 
80%.

15. Pilih Konfigurasi tambahan. Untuk Titik data alarm, tetapkan seberapa banyak periode evaluasi (titik 
data) yang harus ada dalam ALARM status untuk memicu alarm. Jika dua nilai di sini cocok, Anda 
membuat alarm yang digunakan untuk ALARM menyatakan bahwa banyak periode berturut-turut yang 
melanggar.

Untuk membuat alarm M dari N, tentukan angka yang lebih rendah untuk nilai pertama daripada yang 
Anda tentukan untuk nilai kedua. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengevaluasi alarm di Panduan 
CloudWatch Pengguna Amazon.

16. Untuk Perlakuan data yang hilang, pilih cara berperilaku alarm ketika beberapa titik data hilang. 
Untuk mencegah perubahan kondisi alarm yang tidak perlu dan menyesatkan serta mengonfigurasi 
alarm Anda sehingga alarm tersebut tahan terhadap titik data yang hilang, lihat Mengonfigurasi cara 
CloudWatch alarm menangani data yang hilang di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

Note

Metrik mungkin tidak dipublikasikan selama pemeliharaan sistem file.
17. Pilih Selanjutnya.
18. Berdasarkan Pemberitahuan, pilih topik SNS untuk memberi tahu ketika alarm dalamALARM status,OK

status, atau statusINSUFFICIENT _DATA.

Jika memilih Buat topik, Anda dapat mengatur nama dan alamat email untuk daftar langganan email 
baru. Daftar ini disimpan dan muncul dalam bidang untuk alarm selanjutnya.

Note

Jika Anda menggunakan Buat topik untuk membuat topik Amazon SNS baru, alamat 
email harus diverifikasi sebelum menerima pemberitahuan. Email hanya dikirim saat alarm 
memasuki status alarm. Jika perubahan status alarm ini terjadi sebelum alamat email 
diverifikasi, alamat email tidak akan menerima pemberitahuan.
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Agar alarm dikirim ke beberapa pemberitahuan untuk status alarm yang sama atau untuk status alarm 
yang berbeda, pilih Tambahkan pemberitahuan.

Agar alarm tidak mengirim pemberitahuan, pilih Hapus.

Jika Anda CloudWatch ingin mengirimkan email atau notifikasi Amazon SNS kepada Anda ketika 
status alarm memulai tindakan tersebut, pilih status alarm Kapanpun keadaan alarm ini.

19. Setelah selesai, pilih Selanjutnya.
20. Masukkan nama dan penjelasan untuk alarm. Nama harus memiliki karakter ASCII saja. Lalu, pilih

Selanjutnya.
21. Pada halaman Pratinjau dan buat, tinjau alarm yang akan Anda buat, lalu pilih Buat Alarm.

FSx untuk efisiensi penyimpanan ONTAP
NetApp ONTAP menawarkan fitur efisiensi penyimpanan tingkat blok termasuk kompresi, pemadatan, dan 
deduplikasi yang dapat menghemat hingga 65% kapasitas penyimpanan untuk berbagi file umum, tanpa 
mengorbankan kinerja.

Amazon FSx untuk NetApp ONTAP juga mendukung fitur ONTAP lain yang menghemat ruang Anda, 
termasuk snapshot, penyediaan tipis, dan FlexClone volume.

Mengelola fitur efisiensi
Fitur efisiensi Anda dapat mengaktifkannya sebagai berikut:

• Pada volume root SVM saat Anda membuat sistem file (p. 113).
• Saat Anda membuat volume baru (p. 128).
• Ketika Anda memodifikasi volume yang ada (p. 132).

Melihat tabungan
Saat diaktifkan, Anda dapat melihat berapa banyak kapasitas penyimpanan yang Anda hemat di konsol 
Amazon FSx, CloudWatch konsol Amazon, dan ONTAP CLI.

Untuk melihat efisiensi penyimpanan di konsol Amazon FSx

Penghematan efisiensi penyimpanan yang ditampilkan di konsol Amazon FSx untuk sistem file FSx untuk 
ONTAP mencakup penghematan dari FlexClones dan SnapShots.

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pilih sistem file FSx untuk ONTAP yang ingin Anda lihat penghematan efisiensi penyimpanan dari 

daftar Sistem file.
3. Pilih tab Monitoring pada panel kedua di halaman detail sistem file.
4. Bagan penghematan efisiensi penyimpanan menunjukkan berapa banyak ruang yang Anda hemat 

sebagai persentase dari ukuran data logis Anda dan dalam byte fisik.

Melihat efisiensi penyimpanan menggunakan ONTAP CLI
Anda dapat melihat penghematan efisiensi penyimpanan hanya dengan pemadatan, kompresi, dan 
deduplikasi - tanpa efek snapshot dan FlexClones - dengan menjalankanstorage aggregate 
show-efficiency perintah menggunakan ONTAP CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat efisiensi 
pertunjukan agregat penyimpanan di Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP.
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Menghitung tabungan
Anda dapat menggunakanLogicalDataStored danStorageUsed FSx untuk metrik sistem CloudWatch 
file ONTAP untuk menghitung penghematan penyimpanan dari kompresi, deduplikasi, pemadatan, 
snapshot, dan FlexClones. Metrik ini memiliki dimensi tunggal,FileSystemId. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Metrik sistem file (p. 208).

• Untuk menghitung penghematan efisiensi penyimpanan dalam byte, ambil Rata-rataStorageUsed
selama periode tertentu dan kurangi dari Rata-rataLogicalDataStored selama periode yang sama.

• Untuk menghitung penghematan efisiensi penyimpanan sebagai persentase dari total ukuran data 
logis, mengambilAverage dariStorageUsed selama periode tertentu dan kurangi dari periode yang 
sama.AverageLogicalDataStored Kemudian bagilah perbedaannya denganLogicalDataStored
periode yang sama.Average

Volume data tingkatan
Sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP memiliki dua tingkatan penyimpanan: penyimpanan utama 
dan penyimpanan kolam kapasitas. Penyimpanan utama disediakan, dapat diskalakan, dan penyimpanan 
SSD berkinerja tinggi yang dibuat khusus untuk bagian aktif dari kumpulan data Anda. Penyimpanan kolam 
kapasitas adalah tingkat penyimpanan yang sepenuhnya elastis yang dapat menskalakan hingga ukuran 
petabyte dan dioptimalkan biaya untuk data yang jarang diakses.

Pada setiap volume, data secara otomatis berjenjang ke penyimpanan kolam kapasitas ketika tiering 
data otomatis diaktifkan pada volume. Kebijakan tingkatan volume menentukan kapan data berjenjang ke 
penyimpanan pool kapasitas. Bagian berikut menjelaskan kebijakan tingkatan volume dan ambang batas 
yang digunakan untuk menentukan kapan data berjenjang oleh beberapa kebijakan ini.

Topik
• Kebijakan Tiering (p. 73)
• Tiering periode pendinginan (p. 74)
• Kebijakan pengambilan cloud (p. 74)
• Ambang batas tiering (p. 75)

Kebijakan Tiering
Anda menentukan cara menggunakan FSx Anda untuk tingkatan penyimpanan sistem file ONTAP dengan 
memilih kebijakan tingkatan untuk setiap volume sistem file. Anda memilih kebijakan tingkat data saat 
membuat volume, dan Anda dapat memodifikasinya kapan saja dengan konsol Amazon FSxAWS CLI, 
API, atau menggunakan alatNetApp manajemen (p. 151). Anda dapat memilih dari salah satu kebijakan 
berikut yang menentukan data mana, jika ada, yang berjenjang ke penyimpanan kolam kapasitas.

Note

Tiering dapat memindahkan data file dan data snapshot Anda ke tingkat pool kapasitas. Namun, 
metadata file selalu tetap pada tingkat SSD. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bagaimana 
penyimpanan SSD digunakan (p. 56).

• Otomatis — Kebijakan ini memindahkan semua data dingin—data pengguna dan snapshot — ke tingkat 
kumpulan kapasitas. Laju pendinginan data ditentukan oleh periode pendinginan kebijakan, yang secara 
default adalah 31 hari, dan dapat dikonfigurasi ke nilai antara 2—183 hari. Ketika blok data dingin yang 
mendasari dibaca secara acak (seperti pada akses file biasa), mereka dibuat panas dan ditulis ke tingkat 
penyimpanan utama. Ketika blok data dingin dibaca secara berurutan (misalnya, dengan pemindaian 
antivirus), mereka tetap dingin dan tetap berada di tingkat penyimpanan kolam kapasitas. Ini adalah 
kebijakan default saat membuat volume menggunakan konsol Amazon FSx.
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• Hanya Snapshot - Kebijakan ini hanya memindahkan data snapshot ke tingkat penyimpanan pool 
kapasitas. Tingkat di mana snapshot berjenjang ke pool kapasitas ditentukan oleh periode pendinginan 
kebijakan, yang secara default diatur ke 2 hari, dan dapat dikonfigurasi ke nilai antara 2—183 hari. Ketika 
data snapshot dingin dibaca, mereka dibuat panas dan ditulis ke tingkat penyimpanan utama. Ini adalah 
kebijakan default saat membuat volume menggunakan API Amazon FSx, atau NetApp ONTAP CLI.AWS 
CLI

• Semua - Kebijakan ini menandai semua data pengguna dan data snapshot sebagai dingin, dan 
menyimpannya di tingkat kumpulan kapasitas. Ketika blok data dibaca, mereka tetap dingin dan tidak 
ditulis ke tingkat penyimpanan utama. Ketika data ditulis ke volume dengan kebijakan Semua tingkatan, 
itu masih awalnya ditulis ke tingkat penyimpanan SSD, dan berjenjang ke pool kapasitas oleh proses 
latar belakang. Perhatikan bahwa metadata file selalu tetap pada tingkat SSD.

• Tidak Ada - Kebijakan ini menyimpan semua data volume Anda pada tingkat penyimpanan utama, 
dan mencegahnya dipindahkan ke penyimpanan kumpulan kapasitas. Jika Anda menetapkan volume 
ke kebijakan ini setelah menggunakan kebijakan lain, data yang ada dalam volume yang ada dalam 
penyimpanan kumpulan kapasitas dipindahkan ke penyimpanan SSD dengan proses latar belakang 
selama pemanfaatan SSD Anda di bawah 90%. Proses latar belakang ini dapat dipercepat dengan 
sengaja membaca data atau dengan memodifikasi kebijakan pengambilan cloud volume Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Kebijakan pengambilan cloud (p. 74).

Untuk informasi selengkapnya tentang menyetel atau memodifikasi kebijakan tingkat volume, 
lihatMenetapkan kebijakan tingkat volume (p. 81).

Tiering periode pendinginan
Periode pendinginan tiering volume menetapkan jumlah waktu yang diperlukan agar data di tingkat 
SSD ditandai sebagai dingin. Periode pendinginan berlaku untuk kebijakanAuto danSnapshot-
only tiering. Anda dapat mengatur periode pendinginan ke nilai dalam kisaran 2—183 hari. Untuk 
informasi selengkapnya tentang pengaturan periode pendinginan, lihatMengatur hari pendinginan 
minimum (p. 83).

Data berjenjang 24-48 jam setelah periode pendinginannya berakhir. Tiering adalah proses latar belakang 
yang mengkonsumsi sumber daya jaringan, dan memiliki prioritas lebih rendah daripada permintaan yang 
dihadapi klien. Aktivitas tiering dibatasi ketika ada permintaan klien yang sedang berlangsung.

Untuk informasi tentang pengaturan periode pendinginan volume, lihatMengatur hari pendinginan 
minimum (p. 83).

Kebijakan pengambilan cloud
Kebijakan pengambilan cloud volume menetapkan kondisi yang menentukan kapan data yang dibaca dari 
tingkat pool kapasitas diizinkan untuk dipromosikan ke tingkat SSD. Saat kebijakan pengambilan awan 
disetel ke hal lain selainDefault, kebijakan ini akan menggantikan perilaku pengambilan kebijakan tingkat 
volume Anda. Volume dapat memiliki salah satu kebijakan pengambilan awan berikut:

• Default - Kebijakan ini mengambil data berjenjang berdasarkan kebijakan tingkat volume yang 
mendasari. Ini adalah kebijakan pengambilan cloud default untuk semua volume.

• Tidak Pernah - Kebijakan ini tidak pernah mengambil data berjenjang, terlepas dari apakah pembacaan 
itu berurutan atau acak. Ini mirip dengan menetapkan kebijakan tingkatan volume Anda ke Semua, 
kecuali bahwa Anda dapat menggunakannya dengan kebijakan lain— Data tingkat otomatis, khusus 
Snapshot —to sesuai dengan periode pendinginan minimum, bukan segera.

• Dibaca — Kebijakan ini mengambil data berjenjang untuk semua pembacaan data yang digerakkan 
klien. Kebijakan ini tidak berpengaruh saat menggunakan kebijakan Semua tingkatan.

• Promosikan - Kebijakan ini menandai semua data volume yang ada di kumpulan kapasitas untuk diambil 
ke tingkat SSD. Data ditandai pada saat berikutnya pemindai tiering latar belakang harian berjalan. 
Kebijakan ini bermanfaat bagi aplikasi yang memiliki beban kerja siklis yang jarang berjalan, tetapi 
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memerlukan kinerja tingkat SSD saat dijalankan. Kebijakan ini tidak berpengaruh saat menggunakan 
kebijakan Semua tingkatan.

Untuk informasi tentang menetapkan kebijakan pengambilan cloud volume, lihatMenyetel kebijakan 
pengambilan cloud volume (p. 84).

Ambang batas tiering
Pemanfaatan kapasitas penyimpanan SSD sistem file menentukan bagaimana ONTAP mengelola perilaku 
tingkatan untuk semua volume Anda. Berdasarkan penggunaan kapasitas penyimpanan SSD sistem file, 
ambang batas berikut menetapkan perilaku tingkatan seperti yang dijelaskan. Untuk informasi tentang 
cara memantau pemanfaatan kapasitas tingkat penyimpanan SSD volume, lihatMemantau kapasitas 
penyimpanan di konsol Amazon FSx (p. 77).

Note

Kami merekomendasikan agar Anda tidak melebihi 80% kapasitas penyimpanan untuk 
tingkat penyimpanan SSD Anda. Ini memastikan bahwa tiering berfungsi dengan baik, dan 
menyediakan overhead untuk data baru. Jika tingkat penyimpanan SSD Anda secara konsisten 
di atas pemanfaatan kapasitas penyimpanan 80%, Anda dapat meningkatkan kapasitas 
tingkat penyimpanan SSD Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memperbarui kapasitas 
penyimpanan dan IOPS (p. 58).

FSx untuk ONTAP menggunakan ambang kapasitas penyimpanan berikut untuk mengelola tingkatan 
volume:

• <= 50% Pemanfaatan tingkat penyimpanan SSD - Pada ambang batas ini, tingkat penyimpanan SSD 
dianggap kurang dimanfaatkan, dan hanya volume yang menggunakan kebijakan Semua tingkatan 
yang memiliki data berjenjang ke penyimpanan kolam kapasitas. Volume dengan kebijakan Auto dan
Snapshot saja tidak menilai data pada ambang batas ini.

• > Pemanfaatan tingkat penyimpanan SSD 50% - Volume dengan data tingkat kebijakan tiering khusus
Otomatis dan Snapshot berdasarkan pengaturan hari pendinginan minimum tingkat. Pengaturan default 
adalah 31 hari.

• > = Pemanfaatan tingkat penyimpanan SSD 90% - Pada ambang batas ini, Amazon FSx 
memprioritaskan pengawetan ruang di tingkat penyimpanan SSD. Data dingin dari tingkat kumpulan 
kapasitas tidak lagi dipindahkan ke tingkat penyimpanan SSD saat dibaca untuk volume menggunakan 
kebijakan Auto dan Snapshot saja.

• > = 98% Pemanfaatan tingkat penyimpanan SSD - Semua fungsionalitas tiering berhenti ketika tingkat 
penyimpanan SSD berada pada atau di atas pemanfaatan 98%. Anda dapat terus membaca dari 
tingkatan penyimpanan, tetapi Anda tidak dapat menulis ke tingkatan.

Kapasitas penyimpanan
FSx untuk volume ONTAP adalah sumber daya virtual yang Anda gunakan untuk mengelompokkan 
data, menentukan bagaimana data disimpan, dan menentukan jenis akses ke data Anda. Volume, 
seperti folder, tidak menggunakan kapasitas penyimpanan sistem file itu sendiri. Hanya data yang 
disimpan dalam volume yang menghabiskan penyimpanan SSD dan, tergantung pada kebijakan 
tingkatan volume (p. 73), penyimpanan kolam kapasitas. Anda menetapkan ukuran volume saat 
Anda membuatnya, dan Anda dapat mengubah ukurannya nanti. Anda dapat memantau dan mengelola 
kapasitas penyimpanan FSx Anda untuk volume ONTAP menggunakanAWS Management Console,AWS 
CLI dan API, dan ONTAP CLI.

Topik
• Mengelola kapasitas (p. 76)
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• Mengelola kapasitas file volume (p. 79)
• Menetapkan kebijakan tingkat volume (p. 81)
• Mengatur hari pendinginan minimum (p. 83)
• Menyetel kebijakan pengambilan cloud volume (p. 84)
• Snapshot dan kapasitas penyimpanan volume (p. 85)

Mengelola kapasitas
Anda dapat mengelola kapasitas penyimpanan volume dengan meningkatkan atau mengurangi ukuran 
volume secara manual menggunakanAWS Management Console,AWS CLI dan API, dan ONTAP CLI. 
Anda juga dapat mengaktifkan autosizing volume sehingga ukuran volume secara otomatis tumbuh atau 
menyusut ketika mencapai ambang kapasitas penyimpanan tertentu yang digunakan. Anda menggunakan 
ONTAP CLI untuk mengelola autosizing volume.

Topik
• Meningkatkan kapasitas penyimpanan (p. 76)
• Mengaktifkan autosizing (p. 76)
• Memantau kapasitas penyimpanan di konsol Amazon FSx (p. 77)

Meningkatkan kapasitas penyimpanan
Anda dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan volume dengan menggunakan konsol Amazon 
FSx,AWS CLI, dan API Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya tentang memperbarui kapasitas 
penyimpanan volume, lihatMemperbarui volume (p. 132).

Anda juga dapat menggunakan ONTAP CLI untuk mengubah kapasitas penyimpanan volume 
menggunakan volume modifyperintah.

Untuk meningkatkan ukuran FSx untuk volume ONTAP menggunakan ONTAP CLI

1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP dari port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Jalankan perintah berikut, mengganti nilai-nilai berikut:

• Ganti svm_namedengan nama mesin virtual penyimpanan (SVM) tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume yang ingin Anda ubah ukurannya.
• Ganti vol_sizedengan ukuran volume baru dalam format integer[KB|MB|GB|TB|PB]; 

misalnya,100GB untuk meningkatkan ukuran volume menjadi 100 gigabyte.

::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -size vol_size

Mengaktifkan autosizing
Anda dapat mengaktifkan volume autosizing sehingga volume akan secara otomatis tumbuh ke ukuran 
tertentu ketika mencapai ambang ruang yang digunakan. Anda dapat melakukan ini untuk jenis FlexVol 
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volume (tipe volume default untuk FSx untuk ONTAP) menggunakan perintah volume autosizeONTAP 
CLI.

Untuk mengaktifkan volume autosizing (ONTAP CLI)

1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP dari port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Gunakanvolume autosize perintah seperti yang ditunjukkan, mengganti nilai-nilai berikut:

• Ganti svm_namedengan nama SVM tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume yang ingin Anda ubah ukurannya.
• Ganti grow_thresholddengan nilai persentase ruang yang digunakan (seperti90) di mana volume 

akan secara otomatis meningkat dalam ukuran (hingga max_sizenilai).
• Ganti max_sizedengan ukuran maksimum volume yang dapat tumbuh. Gunakan format
integer[KB|MB|GB|TB|PB]; misalnya,100TB. Ukuran maksimalnya adalah 100 TB. Defaultnya 
adalah 120% dari ukuran volume.

• Ganti min_size dengan ukuran minimum yang akan menyusut volume. Gunakan format yang 
sama seperti untuk max_size.

• Ganti shrink_threshold dengan persentase ruang yang digunakan di mana volume akan secara 
otomatis menyusut ukurannya.

::> volume autosize -vserver svm_name -volume vol_name -mode grow_shrink -
grow-threshold-percent grow_threshold -maximum-size max_size -shrink-threshold-
percent shrink_threshold -minimum-size min_size

Memantau kapasitas penyimpanan di konsol Amazon FSx
Anda dapat melihat penyimpanan volume yang tersedia dan distribusi penyimpanannya di konsol Amazon 
FSx. Grafik penyimpanan yang tersedia menampilkan jumlah kapasitas penyimpanan gratis pada volume 
dari waktu ke waktu. Grafik distribusi Storage menunjukkan bagaimana kapasitas penyimpanan volume 
saat ini didistribusikan lebih dari 4 kategori:

• Data pengguna
• Data snapshot
• Kapasitas volume yang tersedia
• Data lainnya

Untuk melihat kapasitas penyimpanan dan distribusi penyimpanan volume yang tersedia (konsol 
Amazon FSx)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pilih Volume di kolom navigasi kiri, lalu pilih volume ONTAP yang ingin Anda lihat informasi kapasitas 

penyimpanan. Halaman detail volume akan muncul.
3. Di panel kedua, pilih tab Monitoring. Grafik distribusi penyimpanan dan penyimpanan yang tersedia

ditampilkan, bersama dengan beberapa grafik lainnya.
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Penggunaan kapasitas penyimpanan volume (ONTAP CLI)

Secara opsional, Anda dapat melihat bagaimana kapasitas penyimpanan volume Anda dikonsumsi dengan 
menggunakan perintahvolume show-space ONTAP CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat volume 
show-spacedi Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP.

1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP dari port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Lihat penggunaan kapasitas penyimpanan volume dengan mengeluarkan perintah berikut, mengganti 

nilai-nilai berikut:

• Ganti svm_namedengan nama SVM tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume yang Anda setel kebijakan data-tiering.

::> volume show-space -vserver svm_name -volume vol_name

Jika perintah berhasil, Anda akan melihat output yang serupa dengan berikut ini:

Vserver : svm_name
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Volume  : vol_name
Feature                                    Used      Used%
--------------------------------     ----------     ------
User Data                                 140KB         0%
Filesystem Metadata                     164.4MB         1%
Inodes                                  10.28MB         0%
Snapshot Reserve                        563.2MB         5%
Deduplication                              12KB         0%
Snapshot Spill                           9.31GB        85%
Performance Metadata                      668KB         0%

Total Used                              10.03GB        91%

Total Physical Used                     10.03GB        91%

Output dari perintah ini menunjukkan jumlah ruang fisik yang ditempati oleh berbagai jenis data pada 
volume ini. Ini juga menunjukkan persentase kapasitas total volume yang dikonsumsi setiap jenis data. 
Dalam contoh ini,Snapshot Spill danSnapshot Reserve mengkonsumsi gabungan 90 persen 
dari kapasitas volume.

Snapshot Reservemenunjukkan jumlah ruang disk yang disediakan untuk menyimpan salinan Snapshot. 
Jika penyimpanan salinan Snapshot melebihi ruang cadangan, itu tumpah ke sistem file dan jumlah ini 
ditampilkan di bawahSnapshot Spill.

Untuk meningkatkan jumlah ruang yang tersedia, Anda dapat meningkatkan ukuran (p. 76) volume, 
atau Anda dapat menghapus snapshot (p. 92) yang tidak Anda gunakan, seperti yang ditunjukkan pada 
prosedur berikut.

Untuk jenis FlexVol volume (tipe volume default untuk FSx untuk volume ONTAP), Anda juga dapat 
mengaktifkan volume autosizing (p. 76). Ketika Anda mengaktifkan autosizing, ukuran volume secara 
otomatis meningkat ketika mencapai ambang batas tertentu. Anda juga dapat menonaktifkan snapshot 
otomatis. Kedua fitur ini dijelaskan di bagian-bagian berikut.

Mengelola kapasitas file volume
Volume Amazon FSx untuk NetApp ONTAP memiliki pointer file yang digunakan untuk menyimpan 
metadata file seperti nama file, waktu terakhir diakses, izin, ukuran, dan untuk berfungsi sebagai petunjuk 
ke blok data. Pointer file ini disebut inode, dan setiap volume memiliki kapasitas terbatas untuk jumlah 
inode, yang disebut kapasitas file volume. Ketika volume hampir habis atau menghabiskan file yang 
tersedia (inode), Anda tidak dapat menulis data tambahan ke volume tersebut.

Topik
• Kapasitas file volume (p. 79)
• Melihat kapasitas file volume (p. 80)
• Meningkatkan jumlah maksimum file pada volume (p. 80)

Kapasitas file volume
Jumlah objek sistem file—file, direktori, salinan Snapshot — volume dapat berisi ditentukan oleh berapa 
banyak inode yang dimilikinya. Jumlah inode dalam volume meningkat sepadan dengan kapasitas 
penyimpanan volume. Secara default, volume dengan kapasitas penyimpanan 648 GiB atau lebih 
semuanya memiliki jumlah inode yang sama: 21.251.126. Jika Anda membuat volume yang lebih besar dari 
648 GiB dan Anda ingin memiliki lebih dari 21.251.126 inode, Anda harus meningkatkan jumlah maksimum 
inode (file) secara manual. Untuk informasi selengkapnya, lihat Untuk meningkatkan jumlah maksimum file 
pada volume (p. 80).
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Jumlah default inode pada volume adalah 1 inode untuk setiap 32 KiB kapasitas penyimpanan volume, 
hingga ukuran volume 648 GiB. Untuk volume 1 GiB:

Volume_size_in_bytes × (1 berkas ÷ inode_size_in_bytes) = maximum_number_of_files

1,073,741,824 byte (1 file ÷ 32,768 byte) = 32,768 file

Anda dapat meningkatkan jumlah inode maksimum yang dapat berisi volume, hingga maksimum 1 inode 
untuk setiap 4 KiB kapasitas penyimpanan. Untuk volume 1 GiB. ini meningkatkan jumlah maksimum inode 
atau file dari 32.768 menjadi 262.144:

1,073,741,824 byte (1 file ÷ 4096 byte) = 262144 file

FSx untuk volume ONTAP dapat memiliki maksimum 2 miliar inode.

Melihat kapasitas file volume
Anda dapat menggunakan salah satu metode berikut untuk melihat jumlah maksimum file yang diizinkan 
dan jumlah file yang sudah digunakan pada volume.

• Metrik CloudWatch volumeFilesCapacity danFilesUsed.
• Di konsol Amazon FSx, navigasikan ke bagan Available files (inode) di tab Monitoring volume Anda. 

Gambar berikut menunjukkan file Tersedia (inode) pada volume menurun dari waktu ke waktu.

Meningkatkan jumlah maksimum file pada volume
FSx untuk volume ONTAP dapat kehabisan kapasitas file ketika jumlah inode yang tersedia, atau pointer 
file, habis.

Untuk meningkatkan jumlah maksimum file pada volume

Anda menggunakan perintahvolume modify ONTAP CLI untuk meningkatkan jumlah maksimum file 
pada volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat volume modifydi Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP.
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1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP dari port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Lakukan salah satu langkah berikut, tergantung pada kasus penggunaan Anda. Ganti svm_namedan

vol_namedengan nilai-nilai Anda.

• Untuk mengkonfigurasi volume agar selalu memiliki jumlah maksimum file (inode) yang tersedia, 
lakukan hal berikut:

1. Masukkan mode lanjutan di ONTAP CLI dengan menggunakan perintah berikut.

::> set adv

2. Setelah menjalankan perintah ini, Anda akan melihat output ini. Masuky untuk melanjutkan.

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

3. Masukkan perintah berikut untuk selalu menggunakan jumlah maksimum file pada volume:

::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files-set-maximum true

• Untuk secara manual menentukan jumlah total file yang diizinkan pada volume, 
denganmax_number_files = (current_size_of_volume) × (1 file ÷ 4 KiB), hingga 
nilai maksimum yang mungkin 2 miliar, gunakan perintah berikut:

::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files max_number_files

Menetapkan kebijakan tingkat volume
Anda dapat mengubah kebijakan tingkatan volume menggunakanAWS Management Console,AWS CLI 
dan API, dan ONTAP CLI.

Untuk mengubah kebijakan tingkat data (konsole)

Gunakan prosedur berikut untuk memodifikasi kebijakan tingkatan data volume menggunakanAWS 
Management Console.

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pilih Volume di panel navigasi kiri, lalu pilih volume ONTAP yang ingin Anda ubah kebijakan tingkat 

data.
3. Pilih Perbarui volume dari menu drop-down Tindakan. Jendela Perbarui volume muncul.
4. Untuk kebijakan Tingkat kumpulan Kapasitas, pilih kebijakan baru untuk volume tersebut. Untuk 

informasi selengkapnya, lihat Kebijakan Tiering (p. 73).
5. Pilih Pembaruan untuk menerapkan kebijakan baru ke volume.
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Untuk memodifikasi kebijakan tingkat volume (CLI)
Ubah konfigurasi volume dengan menggunakan perintah CLI update-volume (UpdateVolumeadalah 
tindakan API Amazon FSx yang setara). Contoh perintah CLI berikut menetapkan kebijakan data-tiering 
volume untukSNAPSHOT_ONLY.

aws fsx update-volume \ 
    --volume-id fsxvol-abcde0123456789f
    --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}

Untuk permintaan yang berhasil, sistem merespons dengan deskripsi volume.

{ 
    "Volume": { 
        "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00", 
        "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f", 
        "Lifecycle": "CREATED", 
        "Name": "vol1", 
        "OntapConfiguration": { 
            "FlexCacheEndpointType": "NONE", 
            "JunctionPath": "/vol1", 
            "SecurityStyle": "UNIX", 
            "SizeInMegabytes": 1048576, 
            "StorageEfficiencyEnabled": true, 
            "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f", 
            "StorageVirtualMachineRoot": false, 
            "TieringPolicy": { 
                "CoolingPeriod": 2, 
                "Name": "SNAPSHOT_ONLY" 
            }, 
            "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5", 
            "OntapVolumeType": "RW" 
        }, 
        "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcde0123456789f/
fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeType": "ONTAP" 
    }
}

Untuk memodifikasi kebijakan tingkat volume (ONTAP CLI)
Anda menggunakan perintahvolume modify ONTAP CLI untuk menetapkan kebijakan tingkat volume. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat volume modifydi Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP.

1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP dari port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Masukkan mode lanjutan ONTAP CLI menggunakan perintah berikut.

FSx::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
     directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
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3. Gunakan perintah berikut untuk memodifikasi kebijakan volume data-tiering, mengganti nilai-nilai 
berikut:

• Ganti svm_namedengan nama SVM tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume yang Anda setel kebijakan data-tiering.
• Ganti tiering_policydengan kebijakan yang diinginkan. Nilai yang valid adalahsnapshot-
only,auto,all, ataunone. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan Tiering (p. 73).

FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-policy tiering_policy

Mengatur hari pendinginan minimum
Hari pendinginan minimum untuk volume mengatur ambang batas yang digunakan untuk menentukan data 
mana yang hangat dan data mana yang dingin. Anda dapat mengatur hari pendinginan minimum volume 
menggunakanAWS CLI dan API, dan ONTAP CLI.

Untuk mengatur hari pendinginan minimum volume (AWS CLI)

• Ubah konfigurasi volume dengan menggunakan perintah CLI update-volume (UpdateVolumeadalah 
tindakan API Amazon FSx yang setara). Berikut CLI perintah contoh menetapkan 
volumeCoolingPeriod untuk 104 hari.

aws fsx update-volume \ 
    --volume-id fsxvol-abcde0123456789f
    --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}
aws fsx update-volume --volume-id fsvol-006530558c14224ac --ontap-configuration 
 TieringPolicy={CoolingPeriod=104}                         
                         

Sistem merespons dengan deskripsi volume untuk permintaan yang berhasil.

{ 
    "Volume": { 
        "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00", 
        "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f", 
        "Lifecycle": "CREATED", 
        "Name": "vol1", 
        "OntapConfiguration": { 
            "FlexCacheEndpointType": "NONE", 
            "JunctionPath": "/vol1", 
            "SecurityStyle": "UNIX", 
            "SizeInMegabytes": 1048576, 
            "StorageEfficiencyEnabled": true, 
            "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f", 
            "StorageVirtualMachineRoot": false, 
            "TieringPolicy": { 
                "CoolingPeriod": 104, 
                "Name": "SNAPSHOT_ONLY" 
            }, 
            "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5", 
            "OntapVolumeType": "RW" 
        }, 
        "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcde0123456789f/
fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a", 
        "VolumeType": "ONTAP" 
    }
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}

Untuk mengatur hari pendinginan minimum volume (ONTAP CLI)

Gunakan perintahvolume modify ONTAP CLI untuk mengatur jumlah minimum hari pendinginan untuk 
volume yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat volume modifydi Pusat Dokumentasi NetApp 
ONTAP.

1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP dari port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Masukkan mode lanjutan ONTAP CLI menggunakan perintah berikut.

FSx::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
     directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

3. Gunakan perintah berikut untuk mengubah hari pendinginan minimum tingkatan volume Anda, 
mengganti nilai-nilai berikut:

• Ganti svm_namedengan nama SVM tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume yang Anda atur hari pendinginan.
• Ganticooling_days dengan yang diinginkan, bilangan bulat antara 2-183.

FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-minimum-cooling-
days cooling_days

Sistem merespons sebagai berikut untuk permintaan yang berhasil.

Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.

Menyetel kebijakan pengambilan cloud volume
Gunakan perintahvolume modify ONTAP CLI untuk menyetel kebijakan pengambilan cloud untuk 
volume yang ada. Untuk informasi selengkapnya, lihat volume modifydi Pusat Dokumentasi NetApp 
ONTAP.

Untuk menetapkan kebijakan pengambilan cloud volume (ONTAP CLI)

1. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada port manajemen sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP dengan menjalankan perintah berikut. Gantimanagement_endpoint_ip dengan 
alamat IP dari port manajemen sistem file.

[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
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Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).
2. Masukkan mode lanjutan ONTAP CLI menggunakan perintah berikut.

FSx::> set adv

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
     directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y

3. Gunakan perintah berikut untuk mengatur kebijakan pengambilan cloud volume, mengganti nilai-nilai 
berikut:

• Ganti svm_namedengan nama SVM tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume yang Anda setel kebijakan pengambilan awan.
• Gantiretrieval_policy dengan nilai yang diinginkan, baikdefault,on-read,never, 

ataupromote.

FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -cloud-retrieval-
policy retrieval_policy

Sistem merespons sebagai berikut untuk permintaan yang berhasil.

Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.

Snapshot dan kapasitas penyimpanan volume
Snapshot adalah gambar hanya-baca dari Amazon FSx untuk volume NetApp ONTAP pada suatu 
titik waktu. Snapshot menawarkan perlindungan terhadap penghapusan atau modifikasi file yang tidak 
disengaja dalam volume Anda. Dengan snapshot, pengguna Anda dapat dengan mudah melihat dan 
memulihkan setiap file atau folder dari snapshot sebelumnya.

Snapshot disimpan bersama data sistem Anda, dan mereka mengkonsumsi kapasitas penyimpanan sistem 
file. Namun, snapshot mengkonsumsi kapasitas penyimpanan hanya untuk bagian files yang berubah sejak 
snapshot terakhir. Snapshot tidak disertakan dalam backup volume sistem file Anda.

Snapshot diaktifkan secara default pada volume Anda, menggunakan kebijakan snapshot default. 
Snapshot disimpan dalam.snapshot direktori di root volume. Anda dapat mengelola kapasitas 
penyimpanan volume untuk snapshot dengan cara berikut:

• Kebijakan snapshot - Pilih kebijakan (p. 91) snapshot bawaan atau pilih kebijakan khusus yang Anda 
buat di ONTAP CLI atau REST API.

• Hapus snapshot secara manual (p. 93) - Dapatkan kembali kapasitas penyimpanan dengan 
menghapus snapshot secara manual.

• Buat kebijakan penghapusan otomatis snapshot (p. 93) - Buat kebijakan yang menghapus lebih 
banyak snapshot daripada kebijakan snapshot default.

• Matikan snapshot otomatis (p. 94) - Hemat kapasitas penyimpanan dengan mematikan snapshot 
otomatis.
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Melindungi data Anda
Di luar mereplikasi data sistem file Anda secara otomatis untuk menjamin daya tahan tinggi, Amazon FSx 
memberi Anda pilihan berikut untuk lebih melindungi data yang tersimpan pada sistem file Anda:

• Backup asli Amazon FSx mendukung retensi cadangan dan kebutuhan kepatuhan Anda dalam 
Amazon FSx. Anda juga dapat menggunakannyaAWS Backup untuk mengelola, mengotomatisasi, dan 
melindungi cadangan Anda secara terpusatLayanan AWS di cloud.

• Snapshot memungkinkan pengguna Anda untuk dengan mudah membatalkan perubahan file dan 
membandingkan versi file dengan memulihkan file ke versi sebelumnya.

• Replikasi sistem file Amazon FSx Anda ke sistem file kedua untuk memberikan perlindungan dan 
pemulihan data. Replikasi, bila diaktifkan, terjadi secara otomatis dan terjadwal.

Topik
• Bekerja dengan backup (p. 86)
• Cara menggunakan snapshot (p. 91)
• Replikasi terjadwal menggunakan NetApp SnapMirror (p. 94)

Bekerja dengan backup
Dengan FSx for ONTAP, Anda dapat melakukan backup harian otomatis dan backup volume yang diinisiasi 
pengguna di sistem file Anda. Cadangan Amazon FSx adalah per volume; yaitu, setiap cadangan hanya 
berisi data dalam volume tertentu. Cadangan Amazon FSx sangat tahan lama dan bertahap.

Backup Amazon FSx bersifat tambahan, backup dihasilkan dari penggunaan cadangan harian otomatis 
atau fitur backup yang diinisiasi pengguna. Ini berarti hanya data pada volume yang telah berubah setelah 
backup terbaru Anda saja yang disimpan. Hal ini meminimalisir waktu yang diperlukan untuk membuat 
backup dan menghemat biaya penyimpanan dengan tidak menduplikasi data. Saat Anda menghapus 
sebuah cadangan, hanya data yang unik dari cadangan tersebut yang dihapus. Setiap backup Amazon 
FSx berisi semua informasi yang diperlukan untuk membuat volume yang baru dari backup tersebut, yang 
secara efektif memulihkan point-in-time snapshot dari volume sistem file.

Membuat backup rutin untuk volume Anda adalah praktik terbaik yang membantu mendukung retensi 
cadangan dan kebutuhan kepatuhan Anda. Bekerja dengan backup Amazon FSx sangatlah mudah, 
apakah Anda mau membuat backup, memulihkan dari backup Amazon FSx itu mudah, atau menghapus 
backup.

Amazon FSx mendukung pencadangan FlexVol volume ONTAP dengan OntapVolumeType ofRW (baca/
tulis). Untuk mencadangkan data Anda, volume dan tingkat penyimpanan SSD utama sistem file Anda 
harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk mengambil snapshot cadangan. Agar snapshot 
cadangan diambil, kapasitas tambahan yang dikonsumsi oleh snapshot volume tidak dapat menyebabkan 
volume melebihi pemanfaatan 98%. Ini adalah praktik terbaik untuk tidak melebihi 80% pemanfaatan 
tingkat penyimpanan SSD utama volume Anda.

Note

Amazon FSx saat ini tidak mendukung volume cadanganDP (perlindungan data), volumeLS
(pembagian beban), atau FlexGroup volume.

Topik
• Cara backup (p. 87)
• Bekerja dengan backup harian otomatis (p. 87)
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• Bekerja dengan backup yang diinisiasi pengguna (p. 88)
• Menyalin tag ke backup (p. 88)
• Menggunakan AWS Backup dengan Amazon FSx (p. 89)
• Memulihkan cadangan (p. 89)
• Menghapus cadangan (p. 90)

Cara backup
Pencadangan Amazon FSx menggunakan snapshot — point-in-time, gambar hanya-baca dari volume 
Anda—untuk mempertahankan peningkatan antar pencadangan. Setiap kali pencadangan diambil, 
Amazon FSx pertama-tama mengambil snapshot volume Anda (snapshot disimpan dalam volume Anda, 
dan menghabiskan ruang pada tingkat penyimpanan SSD Anda). Amazon FSx kemudian membandingkan 
snapshot ini dengan snapshot cadangan sebelumnya (jika ada) dan hanya menyalin data yang diubah 
ke cadangan Anda. Jika tidak ada snapshot cadangan sebelumnya, maka seluruh isi snapshot cadangan 
terbaru disalin ke cadangan Anda. Setelah snapshot cadangan terbaru berhasil diambil, Amazon FSx 
menghapus snapshot cadangan sebelumnya. Snapshot yang digunakan untuk cadangan terbaru tetap 
dalam volume Anda sampai cadangan berikutnya diambil, ketika proses berulang.

Bekerja dengan backup harian otomatis
Secara default, Amazon FSx mengambil backup harian otomatis dari volume sistem file Anda. Backup 
harian otomatis ini terjadi selama jendela backup harian didirikan ketika Anda membuat sistem file. 
Beberapa kali selama jendela backup otomatis, I/O penyimpanan dapat ditangguhkan sebentar sementara 
proses backup dimulai (biasanya kurang dari beberapa detik). Ketika Anda memilih jendela backup harian 
Anda, sebaiknya Anda memilih waktu yang tepat dalam sehari. Waktu idealnya berada di luar jam operasi 
normal untuk aplikasi yang menggunakan volume Anda.

Backup harian otomatis disimpan untuk jangka waktu tertentu, yang dikenal sebagai periode penyimpanan. 
Saat Anda membuat sistem file di konsol Amazon FSx, periode retensi cadangan harian otomatis default 
adalah 30 hari. Periode retensi default berbeda di Amazon FSx API dan CLI. Anda dapat mengatur periode 
penyimpanan untuk backup otomatis menjadi antara 1—90 hari.

Note

Meskipun pencadangan harian otomatis memiliki periode retensi maksimum 90 hari, cadangan 
yang dimulai pengguna (termasuk cadangan yang diambilAWS Backup) disimpan selamanya, 
kecuali Anda atauAWS Backup layanan menghapusnya. Untuk informasi selengkapnya tentang 
backup yang diinisiasi pengguna, lihatBekerja dengan backup yang diinisiasi pengguna (p. 88).

Backup harian otomatis dihapus saat volume dihapus.

Kedua jendela cadangan harian dan periode retensi adalah pengaturan tingkat sistem yang berlaku untuk 
semua volume pada sistem file Anda. Anda dapat menggunakan konsol Amazon FSx,AWS CLI, atau 
salah satu dariAWS SDK untuk mengubah jendela backup dan periode retensi cadangan untuk sistem file 
Anda. Gunakan Operasi API UpdateFileSystem atau Perintah CLI update-file-system. Jika Anda 
menetapkanAutomaticBackupRetentionDays properti ke 0 dengan API Amazon FSx atauAWS CLI, 
cadangan harian otomatis akan dinonaktifkan. Prosedur berikut merinci cara menonaktifkan cadangan 
harian otomatis di konsol Amazon FSx.

Untuk menonaktifkan cadangan harian otomatis di konsol Amazon FSx

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Untuk menampilkan halaman detail sistem file, di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem 

file FSx untuk ONTAP yang ingin Anda perbarui.
3. Pilih tab Backup di panel kedua pada halaman.
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4. Pilih Update (Perbarui).
5. Pilih No.
6. Pilih kotak centang untuk mengetahui bahwa backup harian otomatis akan dinonaktifkan.
7. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Bekerja dengan backup yang diinisiasi pengguna
Dengan Amazon FSx, Anda dapat secara manual mengambil backup dari volume sistem file Anda kapan 
saja. Anda dapat melakukannya menggunakan konsol, API, atau AWS Command Line Interface (AWS 
CLI) Amazon FSx. Backup yang diinisiasi pengguna tidak akan pernah kedaluwarsa, dan backup tersebut 
tersedia selama Anda ingin menyimpannya. Backup yang diinisiasi pengguna dipertahankan bahkan 
setelah Anda menghapus volume atau sistem file backup diambil. Anda dapat menghapus backup yang 
diinisiasi pengguna hanya dengan menggunakan konsol, API, atau CLI Amazon FSx. Backup tidak 
pernah dihapus secara otomatis oleh Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghapus 
cadangan (p. 90).

Membuat backup yang diinisiasi pengguna
Prosedur berikut memandu Anda melakukan cara untuk membuat backup yang diinisiasi pengguna di 
konsol Amazon FSx untuk volume sistem file yang sudah ada.

Untuk membuat backup volume yang diinisiasi pengguna

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Arahkan ke Sistem file dan pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda backup volume.
3. Pilih tab Volume.
4. Pilih volume yang ingin Anda backup.
5. Dari Tindakan, pilih Buat backup.
6. Di kotak dialog Buat backup yang terbuka, berikan nama untuk backup Anda. Nama Backup dapat 

terdiri dari maksimal 256 karakter Unicode, termasuk huruf, spasi, angka, dan karakter khusus . + - = 
_ : /

7. Pilih Buat cadangan.

Anda sekarang telah membuat cadangan dari salah satu volume sistem file Anda. Anda dapat menemukan 
tabel dari semua backup Anda di konsol Amazon FSx dengan memilih Backup di navigasi sisi kiri. Anda 
dapat mencari nama yang Anda berikan pada backup Anda, dan filter tabel hanya akan menampilkan hasil 
yang cocok.

Ketika Anda membuat backup yang diinisiasi pengguna sebagaimana yang dijelaskan prosedur ini, backup 
tersebut berjenis USER_INITIATED, dan memiliki status CREATING sehingga backup menjadi sepenuhnya 
tersedia.

Menyalin tag ke backup
Saat Anda membuat atau memperbarui volume di Amazon FSx API atauAWS CLI, Anda dapat 
mengaktifkanCopyTagsToBackups untuk secara otomatis menyalin tag apa pun dari volume ke 
cadangan.

Note

Jika Anda menentukan tag saat membuat cadangan yang dimulai pengguna (termasuk tag nama 
saat Anda membuat cadangan menggunakan konsol Amazon FSx), tag tidak akan disalin dari 
volume meskipun Anda telah mengaktifkannyaCopyTagsToBackups.
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Untuk informasi lebih lanjut tentang penandaan, lihat Memberi tanda sumber daya Amazon FSx 
Anda (p. 148). Untuk informasi selengkapnya tentang mengaktifkanCopyTagsToBackups, lihatUntuk 
membuat volume (CLI) (p. 131) danUntuk memperbarui konfigurasi volume (CLI) (p. 134) di Panduan 
Pengguna Amazon FSx for NetApp ONTAP atau CreateVolumedan UpdateVolumedalam Referensi API 
Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Menggunakan AWS Backup dengan Amazon FSx
AWS Backupadalah cara sederhana dan hemat biaya untuk melindungi data Anda dengan mencadangkan 
volume Amazon FSx untuk NetApp ONTAP. AWS Backupadalah layanan cadangan terpadu yang 
dirancang untuk menyederhanakan pembuatan, pemulihan, dan penghapusan cadangan, sambil 
memberikan pelaporan dan audit yang lebih baik. AWS Backupmembuatnya lebih mudah untuk 
mengembangkan strategi cadangan terpusat untuk kepatuhan hukum, peraturan, dan profesional. AWS 
Backupjuga membuat melindungi volumeAWS penyimpanan, database, dan sistem file Anda lebih 
sederhana dengan menyediakan tempat sentral di mana Anda dapat melakukan hal berikut:

• Mengonfigurasi dan meng-audit Sumber daya AWS yang ingin Anda backup.
• Otomatiskan penjadwalan cadangan.
• Tetapkan kebijakan penyimpanan.
• Pantau semua aktivitas backup, penyalinan, dan pemulihan terbaru.

AWS Backup menggunakan fungsionalitas backup built-in Amazon FSx. Backup yang diambil dariAWS 
Backup konsol memiliki tingkat konsistensi dan performa sistem file yang sama, bersifat inkremental 
terhadap backup Amazon FSx lainnya yang diambil dari volume Anda (diinisiasi pengguna atau otomatis), 
dan menawarkan opsi pemulihan yang sama karena backup diambil melalui konsol Amazon FSx. 
Jika Anda menggunakanAWS Backup untuk mengelola backup ini, Anda mendapatkan fungsionalitas 
tambahan, seperti kemampuan untuk membuat backup terjadwal sesering setiap jam. Selain itu, AWS 
Backup mempertahankan backup tetap bahkan setelah sistem file sumber dihapus. Hal ini melindungi dari 
penghapusan yang tidak disengaja atau berbahaya.

Backup yang diambil oleh AWS Backup dianggap sebagai backup yang diinisiasi pengguna, dan backup 
dihitung atas kuota backup yang diinisiasi pengguna untuk Amazon FSx. Anda dapat melihat dan 
memulihkan backup yang diambil olehAWS Backup dalam konsol, CLI dan API Amazon FSx. Namun, Anda 
tidak dapat menghapus backup yang diambil oleh AWS Backup dalam konsol, CLI, atau API Amazon FSx. 
Untuk informasi selengkapnya tentang cara menggunakanAWS Backup untuk mencadangkan sistem file 
Amazon FSx Anda dan cara menghapus backup, lihat Bekerja dengan Sistem File Amazon FSx dalam
PanduanAWS Backup Developer.

Memulihkan cadangan
Anda dapat menggunakan backup yang tersedia untuk membuat volume yang baru, yang secara efektif 
memulihkan point-in-time snapshot volume. Anda dapat memulihkan backup menggunakan konsol, AWS 
CLI, atau salah satu dari SDK AWS. Saat Anda memulihkan cadangan, Amazon FSx harus mengunduh 
data dalam cadangan Anda ke sistem file sebelum volume dapat dibawa secara online. Proses ini 
menggunakan bagian yang tidak terpakai dari kapasitas throughput sistem file Anda, dan dapat memakan 
waktu beberapa menit hingga beberapa jam tergantung pada ukuran cadangan Anda dan tingkat kapasitas 
throughput yang tidak terpakai pada sistem file Anda.

FSx untuk ONTAP awalnya mengunduh semua data dari cadangan ke tingkat SSD volume sementara 
volumenya dalam fase PEMULIHAN. Ini terjadi terlepas dari kebijakan tingkatan volume. Oleh karena itu 
Anda perlu memastikan bahwa volume memiliki kapasitas penyimpanan SSD yang cukup untuk semua 
data dalam volume yang Anda pulihkan.

Prosedur berikut memandu Anda cara memulihkan backup menggunakan konsol untuk membuat volume 
yang baru.

89

https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/APIReference/API_CreateVolume.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/APIReference/API_UpdateVolume.html
https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/working-with-other-services.html#working-with-fsx


FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Menghapus cadangan

Untuk memulihkan Amazon FSx untuk volume NetApp ONTAP:

1. BukaAWS Backup konsol di https://console.aws.amazon.com/backup.
2. Di panel navigasi, pilih Sumber daya yang dilindungi, lalu pilih ID sumber daya Amazon FSx yang ingin 

Anda pulihkan.
3. Pada halaman Rincian sumber daya, daftar titik pemulihan untuk ID sumber daya yang dipilih akan 

ditampilkan. Pilih ID titik pemulihan sumber daya.
4. Di sudut kanan atas panel, pilih Restore untuk membuka halaman Pemulihan.

Bagian pertama, Rincian sistem file, menampilkan ID titik pemulihan, ID sistem file, dan jenis sistem 
file.

5. Di bawah Restore options, ada beberapa pilihan. Pertama, pilih File system dari menu dropdown.
6. Selanjutnya, pilih mesin virtual Storage yang disukai dari menu dropdown.
7. Masukkan nama untuk volume Anda.
8. Tentukan Jalur Persimpangan, yang merupakan lokasi dalam sistem file Anda di mana volume Anda 

akan dipasang.
9. Tentukan ukuran Volume dalam megabyte (MB) yang Anda buat.
10. (Opsional) Anda dapat memilih untuk Aktifkan efisiensi penyimpanan dengan mencentang kotak. Ini 

akan memungkinkan deduplikasi, kompresi, dan pemadatan.
11. Di menu tarik-turun Kebijakan tingkatan kumpulan kapasitas, pilih preferensi tingkat.
12. Dalam Izin Pulihkan, pilih peran IAM yangAWS Backup akan digunakan untuk memulihkan cadangan.
13. Verifikasi semua entri Anda, dan pilih Pulihkan Backup.

Menghapus cadangan
Menghapus cadangan adalah tindakan permanen dan tidak dapat dipulihkan. Data apapun di backup 
yang terhapus juga ikut dihapus. Jangan hapus cadangan kecuali Anda yakin tidak memerlukan cadangan 
tersebut lagi di masa mendatang. Anda tidak dapat menghapus backup yang diambil olehAWS Backup, 
yang memiliki jenis AWSBackup, di konsol, atau API Amazon FSx. Untuk informasi tentang menghapus 
cadangan yang diambilAWS Backup, lihat Menghapus Cadangan di PanduanAWS Backup Pengembang.

Important

Jangan hapus snapshot yang digunakan untuk mempertahankan incrementality antara backup 
Anda. Menghapus snapshot cadangan akan menyebabkan cadangan berikutnya menjadi seluruh 
volume daripada hanya data yang diubah.

Untuk menghapus backup

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Dari dasbor konsol, pilih Backup dari navigasi sebelah kiri.
3. Pilih backup yang ingin Anda hapus dari tabel backup, dan kemudian pilih Hapus backup.
4. Di kotak dialog Hapus cadangan yang terbuka, konfirmasikan bahwa ID cadangan tersebut 

mengidentifikasi cadangan yang ingin Anda hapus.
5. Konfirmasikan bahwa kotak centang dicentang untuk cadangan yang ingin Anda hapus.
6. Pilih Hapus backup.

Backup Anda dan semua data yang termasuk sekarang dihapus secara permanen dan tidak dapat 
dipulihkan.
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Cara menggunakan snapshot
Snapshot adalah gambar hanya-baca dari Amazon FSx untuk volume NetApp ONTAP pada suatu 
titik waktu. Snapshot menawarkan perlindungan terhadap penghapusan atau modifikasi file yang tidak 
disengaja dalam volume Anda. Dengan Melakukan hal ini memudahkan pengguna untuk membatalkan 
perubahan dan membandingkan versi file.

Karena Namun, Snapshots stored in your file system are not included in backups of your file system 
volumes.

Snapshot diaktifkan secara default pada volume Anda menggunakan kebijakan snapshot default. Sistem 
file FSx untuk ONTAP Anda memiliki tiga kebijakan snapshot bawaan untuk dipilih saat membuat atau 
memperbarui volume di konsol Amazon FSxAWS CLI,, atau API Amazon FSx. Anda juga dapat membuat 
kebijakan kustom menggunakan ONTAP CLI atau REST API. Snapshot disimpan dalam.snapshot
direktori di root volume. Anda dapat menyimpan hingga 1.023 per volume pada setiap titik waktu. Setelah 
Anda mencapai batas ini, Anda harus menghapus snapshot yang ada sebelum snapshot baru volume 
Anda dapat dibuat.

Topik
• Kebijakan snapshot (p. 91)
• Memulihkan file dan folder terpisah (p. 92)
• Menghapus snapshot (p. 92)
• Menonaktifkan (p. 94)

Kebijakan snapshot
Kebijakan snapshot mendefinisikan bagaimana sistem membuat snapshot untuk volume. Kebijakan 
menentukan kapan harus membuat snapshot, berapa banyak salinan yang akan disimpan, dan bagaimana 
menamainya. Ada tiga kebijakan snapshot bawaan untuk FSx untuk ONTAP:

• default
• default-1weekly
• none

Secara default, setiap volume dikaitkan dengan kebijakandefault snapshot sistem file. Sebaiknya 
gunakan kebijakan ini untuk sebagian besar beban kerja.

defaultKebijakan ini secara otomatis membuat snapshot pada jadwal berikut, dengan salinan snapshot 
tertua dihapus untuk memberi ruang bagi salinan yang lebih baru:

• Maksimal enam foto per jam diambil lima menit melewati satu jam.
• Maksimal dua foto harian diambil Senin hingga Sabtu pada 10 menit setelah tengah malam.
• Maksimal dua foto mingguan diambil setiap hari Minggu pada 15 menit setelah tengah malam.

Note

Snapshot times are based on the file system's time zone, which defaults to Coordinated Universal 
Time (UTC). Untuk informasi tentang mengubah zona waktu, lihat Menampilkan dan mengatur 
zona waktu sistem dalam dokumentasi NetApp Support.

default-1weeklyKebijakan ini bekerja dengan cara yang sama sepertidefault kebijakan, kecuali 
hanya menyimpan satu snapshot dari jadwal mingguan.
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noneKebijakan ini tidak mengambil snapshot apa pun. Anda dapat menetapkan kebijakan ini ke volume 
untuk mencegah snapshot otomatis diambil.

Anda juga dapat membuat kebijakan snapshot khusus menggunakan ONTAP CLI atau REST API. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Membuat Kebijakan Snapshot di Dokumentasi ProdukNetApp ONTAP. 
Anda dapat memilih atau memperbarui volume di konsol Amazon FSx,AWS CLI, atau API Amazon FSx. 
Untuk informasi selengkapnya, lihatMembuat volume (p. 128) danMemperbarui volume (p. 132) di
Panduan Pengguna Amazon FSx for NetApp ONTAP atau CreateVolumedan UpdateVolumedi Referensi 
API Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Memulihkan file dan folder terpisah
Dengan menggunakan Melakukan hal ini memungkinkan mereka untuk memulihkan file yang terhapus 
atau diubah yang disimpan pada sistem file bersama. Mereka melakukan ini secara swalayan langsung di 
desktop mereka tanpa bantuan administrator. Pendekatan swalayan ini meningkatkan produktivitas dan 
mengurangi beban kerja administratif.

Klien Linux dan macOS dapat melihat snapshot di.snapshot direktori di root volume. Klien Windows 
dapat melihat snapshot diPrevious Versions tab Windows Explorer (saat mengklik kanan pada file atau 
folder).

Untuk memulihkan file dari snapshot (klien Linux dan macOS)

1. Jika file asli masih ada dan Anda tidak ingin ditimpa oleh file dalam snapshot, maka gunakan klien 
Linux atau macOS Anda untuk mengganti nama file asli atau memindahkannya ke direktori lain.

2. Di.snapshot direktori, cari yang berisi versi file yang ingin Anda pulihkan.
3. Salin file dari.snapshot direktori ke direktori tempat file awalnya ada.

Untuk memulihkan file dari snapshot (klien Windows)
Para pengguna pada klien Windows dapat memulihkan file ke versi sebelumnya menggunakan antarmuka 
Windows File Explorer yang familiar.

1. Untuk memulihkan file, pengguna memilih file yang akan dipulihkan, lalu pilih dari menu konteks (klik 
kanan)

2. Pengguna kemudian dapat melihat dan memulihkan ke versi sebelumnya dari daftar Versi 
sebelumnya.

Data dalam Jika Anda ingin melakukan modifikasi pada file dan folder yang tercantum di tab Versi 
Sebelumnya, Anda harus menyimpan salinan file dan folder yang ingin Anda modifikasi ke lokasi yang 
dapat ditulis dan membuat modifikasi pada salinannya.

Menghapus snapshot
Snapshot (p. 91) adalah gambar point-in-time hanya-baca dari keadaan sebelumnya volume Anda, dan 
diaktifkan secara default pada semua FSx untuk volume ONTAP untuk melindungi data Anda. Snapshots 
consume storage capacity only for the portions of files that have changed since the last snapshot. Untuk 
alasan ini, jika beban kerja Anda mengubah data dengan cepat, snapshot dari data lama dapat mengambil 
sebagian besar kapasitas volume Anda.

Misalnya, outputvolume show-space perintah yang disediakan sebelumnya menunjukkan 140 KBUser 
Data. Namun, volumenya memiliki 9,8 GBUser Data sebelum data pengguna dihapus. Bahkan jika Anda 
telah menghapus file dari volume Anda, snapshot mungkin masih mereferensikan data pengguna lama. 
Karena itu,Snapshot Reserve danSnapshot Spill dalam contoh sebelumnya mengambil total 9,8 GB 
ruang, meskipun hampir tidak ada data pengguna pada volume.
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Untuk mengosongkan ruang, Anda dapat menghapus Anda dapat melakukan ini dengan membuat 
kebijakan penghapusan otomatis snapshot atau dengan menghapus snapshot secara manual. Menghapus 
snapshot menghapus data yang diubah yang disimpan pada snapshot.

Menghapus secara manual
Gunakan perintah berikut untuk menghapus snapshot secara manual. Sebelum menjalankan perintah ini, 
ganti nilai berikut:

• Ganti svm_namedengan nama SVM tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume.
• Ganti snapshot_namedengan nama snapshot. Perintah ini mendukung karakter wildcard (*) untuk
snapshot_name. Oleh karena itu, Anda dapat menghapus semua snapshot per jam, misalnya, dengan 
menggunakanhourly*.

Important

Jika Anda mengaktifkan cadangan Amazon FSx, Amazon FSx mempertahankan snapshot 
untuk cadangan Amazon FSx terbaru dari setiap volume. Snapshot tersebut digunakan untuk 
mempertahankan incrementality antara backup, dan tidak boleh dihapus dengan menggunakan 
metode ini.

FsxIdabcdef01234567892::> volume snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -
snapshot snapshot_name

Untuk informasi selengkapnya tentang menghapus snapshot secara manual, lihat volume snapshot 
deleteperintah di Pusat DokumentasiNetApp ONTAP.

Kebijakan autodelete snapshot
Anda dapat membuat kebijakan untuk menghapus snapshot secara otomatis ketika jumlah ruang yang 
tersedia dalam volume Anda hampir habis. Untuk membuat kebijakan autodelete untuk volume, gunakan 
perintah berikut.

Sebelum menjalankan perintah ini, ganti nilai berikut:

• Ganti svm_namedengan nama SVM tempat volume dibuat.
• Ganti vol_namedengan nama volume.

Untuk-trigger, tetapkan salah satu dari nilai berikut:

• volume- Gunakanvolume jika Anda ingin ambang batas di mana snapshot dihapus sesuai dengan 
total ambang kapasitas volume yang digunakan. Ambang kapasitas volume bekas yang memicu 
penghapusan snapshot ditentukan oleh ukuran volume Anda, dengan penskalaan ambang batas dari 
kapasitas 85-98 persen yang digunakan. Volume yang lebih kecil memiliki ambang yang lebih kecil, dan 
volume yang lebih besar memiliki volume yang lebih besar.

• snap_reserve- Gunakansnap_reserve jika Anda ingin snapshot dihapus berdasarkan apa yang 
dapat disimpan di cadangan snapshot Anda.

::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_name -volume vol_name -enabled true -
trigger [volume|snap_reserve]

Untuk informasi selengkapnya, lihat perintah modifikasi autodelete snapshot volume di Pusat 
DokumentasiNetApp ONTAP.
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Menonaktifkan
Snapshot dibuat secara otomatis menggunakan kebijakan snapshot default untuk volume di sistem file FSx 
untuk ONTAP Anda. Jika Anda tidak memerlukan snapshot data Anda (misalnya, jika Anda menggunakan 
data pengujian), Anda dapat menonaktifkan snapshot.

Untuk menonaktifkan snapshot otomatis untuk volume, ubah kebijakan snapshot volume untuk 
menggunakannone kebijakan. noneKebijakan ini tidak memiliki jadwal snapshot yang ditentukan, jadi tidak 
ada snapshot yang akan diambil untuk volume tersebut.

1. Untuk menampilkannone kebijakan, gunakan perintah berikut.

::> snapshot policy show -policy none

Vserver: FsxIdabcdef01234567892 
                         Number of Is
Policy Name              Schedules Enabled Comment
------------------------ --------- ------- ----------------------------------
none                             0 false   Policy for no automatic snapshots. 
    Schedule               Count     Prefix                 SnapMirror Label 
    ---------------------- -----     ---------------------- ------------------- 
    -                          -     -                      -

2. Untuk menonaktifkan snapshot otomatis, tambahkannone kebijakan ke volume Anda dengan 
menggunakan perintah berikut.

• Ganti svm_namedengan nama SVM Anda.
• Ganti vol_namedengan nama volume Anda.

Saat diminta untuk melanjutkan, masukkany.

::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot-policy none

Warning: You are changing the Snapshot policy on volume "vol_name" to "none". Snapshot 
 copies on this volume 
         that do not match any of the prefixes of the new Snapshot policy will not be 
 deleted. However, when 
         the new Snapshot policy takes effect, depending on the new retention count, 
 any existing Snapshot copies 
         that continue to use the same prefixes might be deleted. See the 'volume 
 modify' man page for more information.  
Do you want to continue? {y|n}: y
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.

Replikasi terjadwal menggunakan NetApp 
SnapMirror

Anda dapat menggunakan NetApp SnapMirror untuk menjadwalkan Replikasi periodik FSx Anda for sistem 
file ONTAP ke atau dari sistem file kedua. Kemampuan ini tersedia untuk penyebaran dalam wilayah dan 
lintas wilayah.

NetApp SnapMirror mereplikasi data dengan kecepatan tinggi, sehingga Anda mendapatkan ketersediaan 
data yang tinggi dan replikasi data cepat di seluruh sistem ONTAP, baik Anda mereplikasi antara dua 
sistem file Amazon FSx diAWS, atau dari lokal keAWS. Replikasi dapat dijadwalkan sesering setiap 5 

94



FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Menggunakan NetApp BlueXP untuk menjadwalkan replikasi

menit, meskipun interval harus dipilih dengan cermat berdasarkan RPOs (Tujuan Titik Pemulihan), RTO 
(Tujuan Waktu Pemulihan), dan pertimbangan kinerja.

Saat Anda mereplikasi data ke sistem NetApp penyimpanan dan terus memperbarui data sekunder, data 
Anda tetap terkini dan tetap tersedia kapan pun Anda membutuhkannya. Tidak diperlukan server replikasi 
eksternal. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan NetApp SnapMirror untuk mereplikasi data 
Anda, lihat Pelajari tentang layanan Replikasi dalam dokumentasiNetApp BlueXP.

Anda dapat membuat volume tujuan perlindungan data (DP) untuk NetApp SnapMirror menggunakan 
konsol Amazon FSx,AWS CLI, dan API Amazon FSx, selain NetApp ONTAP CLI dan REST API. Untuk 
informasi tentang membuat volume tujuan menggunakan konsol Amazon FSx danAWS CLI, lihatMembuat 
volume (p. 128).

Anda dapat menggunakan NetApp BlueXP atau NetApp ONTAP CLI untuk menjadwalkan replikasi untuk 
sistem file Anda.

Menggunakan NetApp BlueXP untuk menjadwalkan 
replikasi
Anda dapat menggunakan NetApp BlueXP untuk mengatur replikasi dengan SnapMirror pada FSx 
Anda untuk sistem file ONTAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mereplikasi data antar sistem dalam
dokumentasiNetApp BlueXP.

Menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk 
menjadwalkan replikasi
Anda dapat menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk mengonfigurasi replikasi volume terjadwal. Untuk 
informasi, lihat Mengelola replikasi SnapMirror volume di Pusat DokumentasiNetApp ONTAP.
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Bekerja dengan Direktori Aktif 
Microsoft di FSx for ONTAP

Amazon FSx bekerja dengan Direktori Aktif Microsoft (AD) untuk diintegrasikan dengan lingkungan Anda 
yang ada. Direktori Aktif adalah layanan direktori Microsoft yang digunakan untuk menyimpan informasi 
tentang objek pada jaringan, dan untuk membuat informasi ini mudah ditemukan dan digunakan oleh 
administrator dan pengguna. Objek ini biasanya mencakup sumber daya bersama, seperti server file dan 
pengguna jaringan dan akun komputer.

Ketika Anda membuat mesin virtual penyimpanan (SVM) dengan Amazon FSx, Anda dapat bergabung ke 
domain AD Anda untuk menyediakan autentikasi pengguna dan kontrol akses tingkat file dan folder. Klien 
blok pesan server Anda kemudian dapat menggunakan identitas pengguna mereka yang ada di AD untuk 
mengautentikasi diri mereka sendiri dan mengakses volume SVM. Pengguna juga dapat menggunakan 
identitas mereka yang ada untuk mengontrol akses ke masing-masing file dan folder. Selain itu, Anda dapat 
memigrasikan file dan folder yang sudah ada dan konfigurasi daftar kontrol akses (ACL) keamanan item ini 
ke Amazon FSx tanpa membuat perubahan apa pun.

Saat Anda bergabung dengan Amazon FSx untuk NetApp ONTAP ke AD, Anda bergabung dengan setiap 
SVM ke AD secara independen. Ini berarti bahwa Anda dapat memiliki sistem file di mana beberapa SVM 
bergabung ke AD, sementara SVM lainnya tidak.

Setelah menggabungkan SVM Anda ke AD, Anda dapat memperbarui properti berikut:

• Kredensial pengguna layanan
• Alamat IP server DNS

Topik
• Prasyarat untuk menggunakan Microsoft AD yang dikelola sendiri (p. 96)
• Praktik terbaik untuk bergabung dengan FSx untuk ONTAP SVM ke domain Active Directory (p. 98)
• Bergabung dengan Amazon FSx SVM ke Microsoft Active Directory (p. 100)
• Mengelola SVM Anda yang ada ke AD dengan NetApp CLI (p. 101)
• Memperbarui SVM Anda ke konfigurasi AD di Amazon FSx (p. 105)

Prasyarat untuk menggunakan Microsoft AD yang 
dikelola sendiri

Sebelum Anda membuat FSx for ONTAP SVM yang bergabung ke domain Microsoft AD yang dikelola 
sendiri, pastikan bahwa Anda telah membuat dan mengatur persyaratan berikut:

• Microsoft AD on-premise atau yang dikelola sendiri lainnya yang akan bergabung dengan SVM, dengan 
konfigurasi berikut:
• Tingkat fungsional domain pengontrol domain Direktori Aktif Anda adalah Windows Server 2000 atau 

lebih tinggi.
• Alamat IP server DNS dan alamat IP pengontrol domain Direktori Aktif.
• Nama domain yang tidak dalam format Single Label Domain (SLD). Amazon FSx tidak support domain 

SLD.
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• Jika Anda memiliki situs Direktori Aktif yang dijabarkan, Anda harus memastikan bahwa subnet di VPC 
yang terkait dengan sistem file Amazon FSx Anda dijabarkan di situs Direktori Aktif yang sama, dan 
bahwa tidak ada konflik antara subnet di VPC Anda dan subnet di situs Anda lainnya.

• Konfigurasi jaringan berikut:
• Konektivitas yang dikonfigurasi antara Amazon VPC di mana Anda ingin membuat sistem file dan 

Direktori Aktif dikelola sendiri milik Anda. Anda dapat mengatur konektivitas menggunakanAWS Direct 
Connect,AWS VPN, atauAWS Transit Gateway.

• Pastikan bahwa grup keamanan dan ACL Jaringan VPC untuk subnet (-subnet) tempat Anda membuat 
sistem file FSx Anda mengizinkan lalu lintas pada port dan dengan arah yang ditunjukkan dalam 
diagram berikut.

Tabel berikut mengidentifikasi peran masing-masing port.

Protokol Port Peran

TCP/UDP 53 Sistem Nama Domain (DNS)

TCP/UDP 88 Autentikasi Kerberos

TCP/UDP 389 Protokol Akses Direktori Ringan (LDAP)

TCP 445 Pembagian file SMB Layanan Direktori

TCP/UDP 464 Ubah/Atur kata sandi

TCP 636 Protokol Akses Direktori Ringan TLS/SSL 
(LDAPS)

• Pastikan bahwa aturan lalu lintas ini juga dicerminkan pada firewall yang berlaku untuk masing-masing 
pengendali domain Direktori Aktif, server DNS, klien FSx dan administrator FSx.
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Important

Sementara grup keamanan Amazon VPC memerlukan port untuk dibuka hanya dalam arah 
ketika lalu lintas jaringan dimulai, sebagian besar Windows firewall dan VPC ACL jaringan 
memerlukan port untuk terbuka di kedua arah.

• Akun layanan di Microsoft AD yang dikelola sendiri dengan izin yang didelegasikan untuk 
menggabungkan komputer ke domain. Akun layanan adalah akun pengguna di Microsoft AD yang 
dikelola sendiri yang telah didelegasikan tugas tertentu.

Akun layanan juga perlu, minimal, didelegasikan izin berikut di OU yang digabungkan dengan sistem file:
• Kemampuan untuk mengatur ulang kata sandi
• Kemampuan untuk membatasi akun dari membaca dan menulis data
• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama host DNS
• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama utama layanan
• Didelegasikan kontrol untuk membuat dan menghapus objek komputer
• Kemampuan tervalidasi untuk membaca dan menulis Pembatasan Akun

Ini mewakili serangkaian izin minimum yang diperlukan untuk menggabungkan objek komputer ke 
Direktori Aktif Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik dokumentasi Microsoft Windows Server 
Galat: Akses ditolak ketika pengguna non-administrator yang telah didelegasikan kontrol mencoba untuk 
menggabungkan komputer ke kontroler domain.

Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat akun layanan dengan izin yang benar, lihat
Mendelegasikan hak istimewa ke akun layanan Amazon FSx Anda (p. 99).

Note

Amazon FSx memerlukan akun layanan yang valid di seluruh bagian sistem file Amazon FSx 
Anda. Amazon FSx harus dapat sepenuhnya mengelola sistem file dan melakukan tugas-
tugas yang memerlukan penghapusan dan penggabungan kembali domain Direktori Aktif Anda 
menggunakan, seperti mengganti SVM file yang gagal atau menambal perangkat lunak NetApp 
ONTAP. Tetap perbarui konfigurasi Direktori Aktif Anda, termasuk kredensyal akun layanan, 
dengan Amazon FSx. Untuk mempelajari caranya, lihat Terus memperbarui konfigurasi Direktori 
Aktif dengan Amazon FSx (p. 99).

Jika ini adalah pertama kalinya Anda menggunakanAWS dan FSx for ONTAP, pastikan untuk mengaturnya 
sebelum memulai. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyiapkan FSx untuk ONTAP (p. 8).

Important

Jangan memindahkan objek komputer yang dibuat Amazon FSx di OU setelah SVM Anda 
dibuat atau menghapus Direktori Aktif Anda saat SVM Anda bergabung dengannya. Dengan 
melakukannya, SVM Anda akan mengalami kesalahan konfigurasi.

Praktik terbaik untuk bergabung dengan FSx untuk 
ONTAP SVM ke domain Active Directory

Berikut adalah beberapa saran dan panduan yang harus Anda pertimbangkan saat menggabungkan 
Amazon FSx for NetApp ONTAP ke Direktori Aktif Microsoft yang dikelola sendiri. Perhatikan bahwa ini 
direkomendasikan sebagai praktik terbaik, tetapi tidak diwajibkan.
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Mendelegasikan hak istimewa ke akun layanan 
Amazon FSx Anda
Pastikan untuk mengkonfigurasi akun layanan yang Anda sediakan untuk Amazon FSx dengan hak 
minimum yang diperlukan. Selain itu, pisahkan Unit Organisasi (OU) dari masalah kontroler domain lainnya.

Untuk menggabungkan Amazon FSx ke domain Anda, pastikan akun layanan telah mendelegasikan 
hak istimewa. Anggota Admin Domain memiliki hak istimewa yang cukup untuk melakukan tugas ini. 
Namun, sebagai praktik terbaik, gunakan akun layanan yang hanya memiliki hak istimewa minimum yang 
diperlukan untuk melakukannya. Prosedur berikut menunjukkan cara mendelegasikan hanya hak istimewa 
yang diperlukan untuk menggabungkan FSx for ONTAP SVM ke domain Anda.

Melakukan prosedur ini pada mesin yang digabungkan ke direktori Anda dan dengan snap-in Pengguna 
Direktori Aktif dan komputer MMC terpasang.

Untuk membuat akun layanan untuk domain Direktori Aktif aktif

1. Pastikan bahwa Anda masuk sebagai administrator domain untuk domain Direktori Aktif Anda.
2. Buka MMC snap-in Pengguna Direktori Aktif dan Komputer.
3. Dalam panel tugas, perluas simpul domain.
4. Temukan dan buka menu konteks (klik kanan) untuk OU yang ingin Anda ubah, lalu pilih Delegasikan 

Kontrol.
5. Pada halaman Delegasi Control Wizard, pilih Selanjutnya.
6. Pilih Tambahkan untuk menambahkan pengguna tertentu atau grup tertentu untuk Pengguna dan grup 

yang dipilih, lalu pilih Selanjutnya.
7. Pada halaman Tugas untuk Didelegasikan, pilih Buat tugas kustom untuk didelegasikan, lalu pilih

Selanjutnya.
8. Pilih Hanya objek berikut dalam folder, lalu pilih Objek komputer.
9. Pilih Buat objek yang dipilih dalam folder ini dan Hapus objek yang dipilih dalam folder ini. Kemudian 

pilih Selanjutnya.
10. Untuk Izin, pilih:

• Atur Ulang Kata Sandi
• Baca dan tulis Pembatasan Akun
• Penulisan tervalidasi ke nama host DNS
• Penulisan tervalidasi ke nama utama layanan

11. Pilih Selanjutnya, dan kemudian pilih Selesai.
12. Tutup snap-in Pengguna Direktori Aktif dan Komputer MMC.

Important

Jangan memindahkan objek komputer yang dibuat Amazon FSx di OU setelah SVM Anda dibuat. 
Dengan melakukannya, SVM Anda akan mengalami kesalahan konfigurasi.

Terus memperbarui konfigurasi Direktori Aktif dengan 
Amazon FSx
Untuk membantu memastikan ketersediaan SVM secara berkesinambungan FSx tanpa gangguan, 
perbarui konfigurasi Direktori Aktif (AD) yang dikelola sendiri setiap saat Anda membuat perubahan pada 
pengaturan AD yang dikelola sendiri.
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Misalnya, ketika AD Anda menggunakan kebijakan pengaturan ulang kata sandi berbasis waktu. Dalam 
kasus ini, segera setelah kata sandi diatur ulang, pastikan untuk memperbarui kata sandi akun layanan 
dengan Amazon FSx. Untuk melakukannya, gunakan konsol Amazon FSx, Amazon FSx API, atau AWS 
CLI. Demikian pula, jika alamat IP server DNS berubah untuk domain Direktori Aktif Anda, segera setelah 
perubahan terjadi perbarui alamat IP server DNS dengan Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Memperbarui SVM Anda ke konfigurasi AD di Amazon FSx (p. 105).

Jika ada masalah dengan konfigurasi AD yang dikelola sendiri yang diperbarui, status SVM akan beralih 
ke Salah Konfigurasi. Keadaan ini menunjukkan pesan kesalahan dan tindakan yang disarankan selain 
deskripsi SVM di konsol, API, dan CLI. Jika terjadi masalah, lakukan tindakan perbaikan yang disarankan 
untuk menyediakan properti konfigurasi yang benar. Jika masalah teratasi, pastikan bahwa status SVM 
Anda berubah menjadi Dibuat.

Menggunakan grup keamanan untuk membatasi lalu 
lintas dalam VPC
Untuk membatasi lalu lintas jaringan di virtual private cloud (VPC) Anda, Anda dapat menerapkan prinsip 
pengurangan hak istimewa dalam VPC Anda. Dengan kata lain, Anda dapat membatasi hak istimewa 
hingga ke tingkat paling minimum yang diperlukan. Untuk melakukannya, gunakan aturan grup keamanan. 
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Grup keamanan Amazon VPC (p. 191).

Membuat aturan grup keamanan keluar untuk 
antarmuka jaringan sistem file Anda
Untuk keamanan yang lebih besar, pertimbangkan untuk mengkonfigurasi grup keamanan dengan aturan 
lalu lintas keluar. Aturan ini harus mengizinkan lalu lintas keluar hanya untuk pengontrol domain Microsoft 
AD yang dikelola sendiri atau dalam subnet atau grup keamanan. Terapkan grup keamanan ini ke VPC 
yang terkait dengan antarmuka jaringan elastis sistem file Amazon FSx Anda. Untuk mempelajari informasi 
lebih lanjut, lihat Kontrol Akses Sistem File dengan Amazon VPC (p. 190).

Bergabung dengan Amazon FSx SVM ke Microsoft 
Active Directory

Organisasi Anda mungkin mengelola identitas dan perangkat menggunakan Direktori Aktif (AD), baik on-
premise atau di cloud. Jika demikian, Anda dapat menggabungkan SVM sistem file Amazon FSx Anda 
langsung ke domain AD yang ada. Saat Anda membuat FSx baru untuk ONTAP SVM di konsol, Anda 
dapat menggabungkannya ke Active Directory organisasi Anda selama pembuatan SVM. Anda membuat 
SVM bergabung ke domain Active Directory di salah satu skenario berikut:

• Anda menggunakan opsi pembuatan buat Standar untuk membuat sistem file FSx untuk ONTAP di 
konsol Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya, lihat Untuk membuat sistem file (konsol) (p. 113).

• Anda membuat SVM baru pada sistem file FSx for ONTAP yang ada menggunakan konsol Amazon 
FSxAWS CLI, atau API Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat mesin virtual 
penyimpanan (p. 121).

Anda dapat bergabung dengan SVM yang ada ke domain Active Directory menggunakan NetApp 
ONTAP CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola SVM Anda yang ada ke AD dengan NetApp 
CLI (p. 101).

Untuk menggabungkan SVM ke AD, Anda perlu memberikan informasi berikut:
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• Nama NetBIOS dari objek komputer AD yang akan dibuat untuk SVM Anda. Nama NetBIOS tidak boleh 
melebihi 15 karakter.

• Nama domain yang memenuhi syarat dari AD Anda. Nama domain tidak boleh melebihi 255 karakter.
Note

Nama domain tidak boleh dalam format Single Label Domain (SLD). Amazon FSx saat ini tidak 
mendukung domain SLD.

• Hingga tiga alamat IP dari server DNS untuk domain Anda.

Alamat IP server DNS dan alamat IP pengontrol domain AD dapat berada dalam rentang alamat IP apa 
pun, kecuali:
• Alamat IP yang bertentangan dengan alamat IP milik Amazon Web Services di Wilayah AWS tersebut. 

Untuk daftar alamat IP milik AWS berdasarkan wilayah, lihat rentang alamat IP AWS.
• Alamat IP dalam rentang blok CIDR berikut: 198.19.0.0/16

• Nama pengguna dan kata sandi untuk akun layanan di domain AD Anda untuk digunakan Amazon FSx 
untuk menggabungkan SVM ke domain AD Anda.

• (Opsional) Unit Organisasi (OU) di domain Anda ingin SVM Anda bergabung.
Note

Jika Anda bergabung dengan SVM Anda keAWS Directory Service AD, Anda harus 
memberikan nama OU yang ada di dalam OU default yangAWS Directory Service 
dibuat untuk objek direktori Anda yang terkait dengannyaAWS. Hal ini karenaAWS 
Directory Service tidak menyediakan akses keComputers OU default AD Anda. 
Misalnya, jika domain AD Andaexample.com, Anda dapat menentukan OU 
berikut:OU=Computers,OU=example,DC=example,DC=com

• (Opsional) Grup domain yang Anda ingin delegasikan otoritas untuk melakukan tindakan administratif 
pada sistem file Anda. Misalnya, grup domain ini mungkin mengelola pembagian file Windows SMB, 
mengambil kepemilikan file dan folder, dan sebagainya. Jika Anda tidak menentukan grup ini, Amazon 
FSx mendelegasikan otoritas ini ke grup Admin Domain di domain AD Anda secara default.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat mesin virtual penyimpanan (p. 121).

Important

• Amazon FSx hanya mendaftarkan catatan DNS untuk SVM jika Anda menggunakan Microsoft 
DNS sebagai layanan DNS default. Jika Anda menggunakan DNS pihak ketiga, Anda perlu 
mengatur entri DNS secara manual untuk SVM Amazon FSx setelah Anda membuatnya.

• Jika Anda menggunakanAWS Managed Microsoft AD, Anda perlu menentukan grup seperti 
Administrator FSxAWS Delegasi, AdministratorAWS Delegasi, atau grup kustom dengan izin 
yang didelegasikan ke OU.

Ketika Anda menggabungkan FSx for ONTAP SVM Anda langsung ke AD yang dikelola sendiri, SVM 
Anda berada di AD forest yang sama (kontainer paling logis dalam konfigurasi AD yang berisi domain, 
pengguna, dan komputer) dan di domain AD yang sama sebagai pengguna Anda dan sumber daya yang 
ada, termasuk server file yang ada.

Mengelola SVM Anda yang ada ke AD dengan 
NetApp CLI

Anda dapat menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk menghubungkan, memodifikasi, dan berhenti 
bergabung dengan SVM Anda ke AD.
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Connect SVM Anda ke Active Directory menggunakan 
NetApp ONTAP CLI
Anda dapat bergabung dengan SVM yang ada ke AD menggunakan NetApp ONTAP CLI dengan mengikuti 
langkah-langkah di bawah ini. Anda dapat melakukan ini bahkan jika SVM Anda sudah bergabung ke AD.

1. Untuk SSH ke CLI NetApp ONTAP sistem file Anda, ikuti langkah-langkah yang didokumentasikan 
diMenggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 153) bagian FSx untuk ONTAP panduan pengguna.

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. Buat entri DNS untuk Active Directory Anda dengan memberikan nama DNS direktori lengkap 
(corp.example.com) dan setidaknya satu alamat IP server DNS.

::>vserver services name-service dns create -vserver svm_name -domains corp.example.com
 -name-servers dns_ip_1, dns_ip_2 

Untuk memverifikasi koneksi ke server DNS Anda, jalankan perintah berikut:

FsxId0ae30e5b7f1a50b6a::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name -
vserver svm_name 
                              Name Server
Vserver       Name Server     Status       Status Details
------------- --------------- ------------ --------------------------
svm_name      172.31.14.245   up           Response time (msec): 0
svm_name      172.31.25.207   up           Response time (msec): 1
2 entries were displayed.

3. Untuk bergabung SVM Anda ke Active Directory Anda, jalankan perintah berikut. Perhatikan bahwa 
Anda akan perlu untuk menentukancomputer_name yang tidak sudah ada di Active Directory Anda 
dan memberikan nama DNS direktori untuk-domain. Untuk-OU, masukkan OU yang Anda inginkan 
SVM bergabung, serta nama DNS lengkap dalam format DC.

::>vserver cifs create -vserver svm_name -cifs-server computer_name -
domain corp.example.com -OU OU=Computers,OU=example,DC=corp,DC=example,DC=com

Untuk memverifikasi status koneksi AD Anda, jalankan perintah berikut:

::>vserver cifs check -vserver svm_name
                              
                             Vserver : svm_name 
                    Cifs NetBIOS Name : svm_netBIOS_name 
                          Cifs Status : Running 
                                 Site : Default-First-Site-Name
Node Name       DC Server Name  DC Server IP    Status   Status Details
--------------- --------------  --------------- ------   --------------
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-01  
                corp.example.com   
                                172.31.14.245   up       Response time (msec): 5
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-02  
                corp.example.com   
                                172.31.14.245   up       Response time (msec): 20
2 entries were displayed.

4. Jika Anda tidak dapat mengakses saham setelah bergabung ini, pastikan akun yang Anda gunakan 
untuk mengakses berbagi memiliki izin. Misalnya, jika Anda menggunakanAdmin akun default 
(administrator yang didelegasikan) dengan AD yang dikelola AWS, Anda harus menjalankan perintah 
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berikut di ONTAP. netbios_domainBerkorespondensi dengan nama domain Active Directory Anda 
(untukcorp.example.com, yangnetbios_domain digunakan di sini adalahexample).

FsxId0ae30e5b7f1a50b6a::>vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver 
 svm_name -group-name BUILTIN\Administrators -member-names netbios_domain\admin

Memodifikasi Konfigurasi Active Directory 
menggunakan NetApp ONTAP CLI
Anda dapat menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk mengubah konfigurasi AD yang ada dengan 
mengikuti langkah-langkah di bawah ini.

1. Untuk SSH ke CLI NetApp ONTAP sistem file Anda, ikuti langkah-langkah yang didokumentasikan 
diMenggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 153) bagian Panduan Pengguna Amazon FSx for NetApp 
ONTAP.

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. Jalankan perintah berikut untuk sementara menurunkan server CIFS SVM:

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down

3. Jika Anda perlu memodifikasi entri DNS AD Anda, jalankan perintah berikut:

::>vserver services name-service dns modify -vserver svm_name -domains corp.example.com
 -name-servers dns_ip_1,dns_ip_2

Anda dapat memvalidasi status koneksi ke server DNS AD Anda menggunakanvserver services 
name-service dns check -vserver svm_name perintah.

::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name
                              Name Server
Vserver       Name Server     Status       Status Details
------------- --------------- ------------ --------------------------
svmciad       dns_ip_1        up           Response time (msec): 1
svmciad       dns_ip_2        up           Response time (msec): 1
2 entries were displayed.

4. Jika Anda perlu memodifikasi konfigurasi AD itu sendiri, Anda dapat mengubah bidang yang ada 
dengan menggunakan perintah berikut, menggantikan:

• computer_name, jika Anda ingin memodifikasi nama NetBIOS (akun mesin) SVM.
• domain_name, jika Anda ingin memodifikasi nama domain. Ini harus sesuai dengan entri domain 

DNS yang dicatat dalam Langkah 3 dari bagian ini (corp.example.com).
• organizational_unit, jika Anda ingin memodifikasi OU 

(OU=Computers,OU=example,DC=corp,DC=example,DC=com).

Anda harus memasukkan kembali kredensi AD yang Anda gunakan untuk menggabungkan perangkat 
ini ke AD.

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -cifs-server computer_name -domain domain_name
 -OU organizational_unit
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Anda dapat memverifikasi status koneksi koneksi AD Anda menggunakanvserver cifs check -
vserver svm_name perintah.

5. Ketika Anda selesai memodifikasi konfigurasi AD dan DNS Anda, bawa server CIFS kembali dengan 
menjalankan perintah berikut:

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin up

Berhenti bergabung dengan Active Directory dari SVM 
Anda menggunakan NetApp ONTAP CLI
NetApp ONTAP CLI juga dapat digunakan untuk berhenti bergabung dengan SVM Anda dari AD dengan 
mengikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Untuk SSH ke CLI NetApp ONTAP sistem file Anda, ikuti langkah-langkah yang didokumentasikan 
diMenggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 153) bagian Panduan Pengguna Amazon FSx for NetApp 
ONTAP.

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. Hapus server CIFS yang tidak bergabung dengan perangkat Anda dari AD dengan menjalankan 
perintah berikut. Agar ONTAP menghapus akun mesin untuk SVM Anda, berikan kredensyal yang 
awalnya Anda gunakan untuk bergabung dengan SVM ke AD. 

::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down

3. Jika Anda perlu memodifikasi entri DNS AD Anda, jalankan perintah berikut:

::vserver cifs delete -vserver svm_name

In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server, you must 
 supply the name and password of a Windows account with
sufficient privileges to remove computers from the "CORP.ADEXAMPLE.COM" domain.  

Enter the user name: user_name

Enter the password:  

Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server 
         Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: y

4. Hapus server DNS untuk AD Anda dengan menjalankan perintah berikut:

::vserver services name-service dns delete -vserver svm_name

Jika Anda melihat peringatan seperti peringatan di bawah ini yangdns harus dihapus sebagains-
switch, dan Anda tidak berencana untuk bergabung kembali dengan perangkat ini ke AD, Anda dapat 
menghapusns-switch entri.

Warning: "DNS" is present as one of the sources in one or more ns-switch databases but 
 no valid DNS configuration was found for Vserver 
         "svm_name". Remove "DNS" from ns-switch using the "vserver services name-
service ns-switch" command. Configuring "DNS" as a source 
         in the ns-switch setting when there is no valid configuration can cause 
 protocol access issues.
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5. (Opsional) Hapusns-switch entri untukdns dengan menjalankan perintah di bawah ini. Verifikasi 
urutan sumber, lalu hapusdns entri untukhosts database dengan memodifikasisources sehingga 
hanya berisi sumber lain yang terdaftar. Dalam contoh ini, satu-satunya sumber lainnya adalahfiles.

::>vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_name -database hosts

                     Vserver: svm_name
Name Service Switch Database: hosts 
   Name Service Source Order: files, dns

::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts -
sources files

6. (Opsional) Hapusdns entri dengan memodifikasisources untuk host database untuk hanya 
menyertakanfiles.

::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts -
sources files

Memperbarui SVM Anda ke konfigurasi AD di 
Amazon FSx

Untuk membantu memastikan ketersediaan sistem file Amazon FSx secara berkesinambungan dan tanpa 
gangguan, perbarui konfigurasi Direktori Aktif SVM yang dikelola sendiri setiap kali Anda mengubah 
pengaturan Direktori Aktif yang dikelola sendiri.

Misalnya, Direktori Aktif Anda menggunakan kebijakan pengaturan ulang kata sandi berbasis waktu. Dalam 
kasus ini, segera setelah kata sandi diatur ulang, pastikan untuk memperbarui kata sandi akun layanan 
dengan Amazon FSx. Untuk melakukannya, gunakan konsol Amazon FSx, API, atauAWS CLI. Demikian 
pula, jika alamat IP server DNS berubah untuk domain Direktori Aktif Anda, segera setelah perubahan 
terjadi, perbarui alamat IP server DNS dengan Amazon FSx. Sekali lagi, lakukan ini menggunakan konsol 
Amazon FSx, API, atau CLI.

Anda dapat menggunakan konsol Amazon FSxAWS CLI, atau API Amazon FSx untuk memperbarui 
kredensyal layanan atau alamat IP server DNS dari konfigurasi Direktori Aktif SVM. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Memperbarui mesin virtual penyimpanan (p. 125).

Note

Anda tidak dapat mengubah konfigurasi Direktori Aktif dari SVM yang ada menggunakan konsol 
Amazon FSxAWS CLI, atau API Amazon FSx. Misalnya, jika SVM dibuat tanpa bergabung ke 
Active Directory, Anda tidak dapat bergabung ke Active Directory sesudahnya.
Anda dapat mengubah konfigurasi Active Directory dari SVM yang ada dengan menggunakan 
NetApp ONTAP CLI atau API secara langsung, menggunakanvserver cifs perintah. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengelola konfigurasi CIFS dari Vserver.
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Performa Amazon FSx for NetApp 
ONTAP

Berikut ini adalah gambaran umum dari performa sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP, dengan 
diskusi tentang opsi performa dan throughput yang tersedia dan tips performa yang berguna.

Topik
• Gambaran Umum (p. 106)
• Detail performa (p. 107)

Gambaran Umum
Performa sistem file diukur dengan latensi, throughput, dan operasi I/O per detik (IOPS).

Latensi
Amazon FSx untuk NetApp ONTAP menyediakan latensi operasi file sub-milidetik dengan penyimpanan 
solid state drive (SSD), dan latensi puluhan milidetik untuk penyimpanan pool kapasitas. Di atas itu, 
Amazon FSx memiliki dua lapisan caching baca pada setiap server file—drive NVMe (non-volatile memory 
express) dan dalam memori — untuk memberikan latensi yang lebih rendah saat Anda mengakses data 
yang paling sering dibaca.

Throughput dan IOPS
Setiap sistem file Amazon FSx menyediakan hingga beberapa Gb/s throughput dan ratusan ribu IOPS. 
Jumlah spesifik throughput dan IOPS yang dapat digerakkan beban kerja Anda pada sistem file Anda 
tergantung pada konfigurasi kapasitas throughput dan kapasitas penyimpanan sistem file Anda, bersama 
dengan sifat beban kerja Anda, termasuk ukuran pengaturan kerja aktif.

Dukungan SMB Multichannel dan NFS nconnect
Dengan Amazon FSx, Anda dapat mengonfigurasi Multichannel SMB untuk menyediakan beberapa 
koneksi antara ONTAP dan klien dalam satu sesi SMB. SMB Multichannel menggunakan beberapa koneksi 
jaringan antara klien dan server secara bersamaan untuk agregat bandwidth jaringan untuk pemanfaatan 
maksimal. Untuk informasi tentang cara menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk mengonfigurasi 
Multichannel SMB, lihat Mengonfigurasi Multichannel SMB untuk performa dan redundansi.

Klien NFS dapat menggunakan opsinconnect pemasangan untuk memiliki beberapa koneksi TCP (hingga 
16) yang terkait dengan dudukan NFS tunggal. Seperti klien NFS multiplexes operasi file ke beberapa 
koneksi TCP dalam mode round-robin dan dengan demikian memperoleh throughput yang lebih tinggi 
dari bandwidth jaringan yang tersedia. Dukungan NFSv3 dan NFSv4.1+nconnect.  Bandwidth jaringan 
instans Amazon EC2 menjelaskan dupleks penuh 5 Gbps per batas bandwidth aliran jaringan. Anda dapat 
mengatasi batas ini dengan menggunakan beberapa aliran jaringan dengannconnect atau multichannel 
SMB. Lihat dokumentasi klien NFS Anda untuk mengonfirmasinconnect apakah didukung dalam versi 
klien Anda. Untuk informasi selengkapnya tentang dukungan NetApp ONTAPnconnect, lihat dukungan 
ONTAP untuk NFSv4.1.
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Detail performa
Untuk memahami model performa Amazon FSx for NetApp ONTAP secara detail, Anda dapat memeriksa 
komponen arsitektur sistem file Amazon FSx. Instans komputasi klien Anda, apakah mereka ada diAWS 
atau on-premise, akses sistem file Anda melalui satu atau beberapa antarmuka jaringan elastis (ENI). 
Antarmuka jaringan ini berada di Amazon VPC yang Anda kaitkan dengan sistem file Anda. Di balik 
setiap sistem file ENI adalah server file NetApp ONTAP yang melayani data melalui jaringan untuk klien 
yang mengakses sistem file. Amazon FSx menyediakan cache dalam memori dan cache NVMe untuk 
meningkatkan performa untuk data yang diakses paling sering. Terlampir pada setiap server file adalah 
disk SSD yang menghosting data sistem file Anda.

Komponen ini digambarkan dalam diagram berikut.

Sesuai dengan komponen arsitektur ini - antarmuka jaringan, cache dalam memori, dan volume 
penyimpanan - adalah karakteristik performa utama sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP yang 
menentukan throughput keseluruhan dan performa IOPS.

• Performa I/O Jaringan: throughput/IOPS permintaan antara klien dan file server (secara agregat)
• Ukuran cache dalam memori dan NVMe di server file: ukuran pengaturan kerja aktif yang dapat 

ditampung untuk caching
• Performa I/O disk: throughput/IOPS permintaan antara server file dan disk penyimpanan

Ada dua faktor yang menentukan karakteristik performa ini untuk sistem file Anda: jumlah IOPS dan 
kapasitas throughput SSD yang Anda konfigurasi untuk itu. Dua karakteristik performa pertama - performa 
I/O jaringan dan ukuran cache dalam memori dan NVMe - hanya ditentukan oleh kapasitas throughput, 
sedangkan yang ketiga - performa I/O disk - ditentukan oleh kombinasi kapasitas throughput dan IOPS 
SSD.

Beban kerja berbasis file biasanya runcing, ditandai dengan periode pendek dan intens I/O tinggi dengan 
banyak waktu idle antara semburan. Untuk mensupport beban kerja runcing, selain kecepatan dasar 
bahwa yang dapat dipertahankan sistem file 24/7, Amazon FSx menyediakan kemampuan untuk meledak 
hingga kecepatan yang lebih tinggi selama periode waktu untuk operasi I/O jaringan dan disk I/O. 
Amazon FSx menggunakan mekanisme kredit I/O jaringan untuk mengalokasikan throughput dan IOPS 
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berdasarkan pemanfaatan rata-rata - sistem file bertambah kredit ketika throughput dan penggunaan IOPS 
mereka di bawah batas dasar mereka, dan dapat menggunakan kredit ini ketika mereka melakukan operasi 
I/O.

Operasi tulis menggunakan bandwidth jaringan dua kali lebih banyak daripada operasi baca. Operasi tulis 
harus direplikasi pada server file sekunder, sehingga operasi penulisan tunggal menghasilkan dua kali 
jumlah throughput.

Dampak jenis penerapan pada kinerja
FSx untuk sistem file ONTAP Multi-AZ dan Single-AZ menyediakan latensi operasi file sub-milidetik 
yang konsisten dengan penyimpanan SSD dan latensi puluhan milidetik dengan penyimpanan kolam 
kapasitas. Selain itu, sistem file yang memenuhi persyaratan berikut menyediakan cache baca NVMe untuk 
mengurangi latensi baca dan meningkatkan IOPS untuk data yang sering dibaca:

• Sistem file Multi-AZ
• Sistem file Single-AZ dibuat setelah 28 November 2022 dengan kapasitas throughput minimal 2 GBps

Tabel berikut menunjukkan jumlah kapasitas throughput yang sistem file dapat skala hingga 
tertentuWilayah AWS.

Note

Untuk menyediakan kapasitas throughput 4 Gbps, sistem file Anda harus dikonfigurasi dengan 
kapasitas penyimpanan SSD minimal 5.120 GiB dan 160.000 SSD IOPS.

Throughput maksimum dari penyimpanan SSD

Wilayah AS Timur (Ohio), 
Wilayah US East (N. Virginia), 
Wilayah US West (Oregon), dan 
Eropa (Irlandia) *

Semua lainnyaWilayah AWS di mana FSx untuk 
ONTAP tersedia

Throughput 
baca (MBps)

Throughput 
tulis (MBps)

Throughput 
baca (MBps)

Throughput 
tulis (MBps)

Az tunggal 4,096 1,000 2,048 750

Multi-AZ 4,096 1,800 2,048 1,300

Note

* Tersedia untuk sistem file yang dibuat setelah 28 November 2022.

Dampak kapasitas penyimpanan terhadap performa
Tingkat throughput dan IOPS disk maksimum tingkat yang dapat dicapai sistem file Anda lebih rendah dari:

• tingkat performa disk yang disediakan oleh server file Anda, berdasarkan kapasitas throughput yang 
Anda pilih untuk sistem file Anda

• tingkat performa disk yang disediakan oleh jumlah IOPS SSD yang Anda sediakan untuk sistem file Anda

Secara default, penyimpanan SSD sistem file Anda menyediakan tingkat throughput dan IOPS disk berikut:
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• Throughput disk (MB/s per TiB penyimpanan): 768
• IOPS Disk (IOP per TiB penyimpanan)

Di Wilayah US East (Ohio), Wilayah US East (N. Virginia), dan Eropa (Irlandia), dan Eropa (Irlandia), 
jumlah maksimum IOPS SSD yang dapat ditetapkan adalah 160.000. Di semua lainnyaWilayah AWS di 
mana FSx untuk ONTAP tersedia, maksimum adalah 80.000.

Dampak kapasitas throughput terhadap performa
Setiap sistem file Amazon FSx memiliki kapasitas throughput yang Anda konfigurasikan ketika sistem file 
dibuat. Kapasitas throughput sistem file Anda menentukan tingkat performa I/O jaringan, atau kecepatan 
di mana server file yang menghosting sistem file Anda dapat melayani data file melalui jaringan untuk 
klien yang mengaksesnya. Semakin tinggi tingkat kapasitas throughput semakin tinggi pula memori dan 
penyimpanan memori ekspres (NVMe) penyimpanan untuk data caching, dan semakin tinggi tingkat 
performa I/O disk yang disupport oleh file server.

Anda dapat menyediakan tingkat IOPS SSD yang lebih tinggi saat membuat sistem file Anda. Tingkat 
maksimum IOPS SSD yang dapat dicapai oleh sistem file Anda juga ditentukan oleh kapasitas throughput 
sistem file Anda, bahkan saat menyediakan IOPS SSD tambahan.

Tabel berikut menunjukkan set lengkap spesifikasi untuk kapasitas throughput, bersama baseline dan 
burst, dan jumlah memori untuk caching pada server file yang sesuaiWilayah AWS.

Wilayah AS Timur (Ohio), Wilayah US East (N. Virginia), Wilayah US West 
(Oregon), dan Eropa (Irlandia)

Spesifikasi kinerja ini berlaku untuk sistem file yang dibuat setelah 28 November 2022. Untuk sistem file di 
Wilayah US East (Ohio), Wilayah US East (N. Virginia), Wilayah US West (Oregon), dan Eropa (Irlandia) 
yang dibuat sebelum 28 November 2022, lihatSemua lainnyaWilayah AWS di mana FSx untuk ONTAP 
tersedia (p. 110).

Kapasitas 
throughput 
FSx 
(MBps)

Kapasitas 
throughput 
jaringan (MBps)

IOPS 
Jaringan

Caching 
dalam 
memori 
(GB)

NVMe membaca 
caching (GB)

Throughput disk 
(MBps)

SSD drive IOPS 
*

Baseline Burst Az 
tunggal

Multi-
AZ

Baseline Burst Baseline Burst

128 188 1,500 16 – 238 128 1,250 6,000 40.000

256 375 1,500

Puluhan 
ribu 
baseline 32 – 475 256 1,250 12,000 40.000

512 750 1,500 64 – 950 512 1,250 40,000 –

1.024 1,500 – 128 – 1,900 1,024 1,250 40,000 –

2.048 3,125 – 256 2,700 3,800 2,048 – 80,000 –

4.096 6,250 –

Puluhan 
ribu 
baseline

512 5,400 7,600 4,096 – 160,000 –

Note

* IOPS SSD Anda hanya digunakan saat Anda mengakses data yang tidak di-cache di cache 
dalam memori server file Anda atau cache NVMe.
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Semua lainnyaWilayah AWS di mana FSx untuk ONTAP tersedia

Kapasitas 
throughput 
FSx 
(MBps)

Kapasitas 
throughput jaringan 
(MBps)

IOPS 
Jaringan

Caching 
dalam 
memori 
(GB)

NVMe 
caching 
(GB) 
(hanya 
sistem 
file 
multi-
AZ)

Throughput disk 
(MBps)

SSD drive IOPS *

Baseline Burst Baseline Burst Baseline Burst

128 150 1,250 16 150 128 600 6,000 18,750

256 300 1,250

Puluhan 
ribu 
baseline 32 300 256 600 12,000 18,750

512 625 1,250 64 600 512 600 18,750 –

1.024 1,500 – 128 1200 1,024 – 40,000 –

2.048 3,125 –

Puluhan 
ribu 
baseline

256 2400 2,048 – 80,000 –

Note

Untuk informasi selengkapnya tentangWilayah AWS FSx untuk ONTAP mana yang tersedia, lihat
Daftar LayananAWS Regional.
* IOPS SSD Anda hanya digunakan saat Anda mengakses data yang tidak di-cache di cache 
dalam memori server file Anda atau cache NVMe.

Contoh: kapasitas penyimpanan dan kapasitas 
throughput
Contoh berikut menggambarkan bagaimana kapasitas penyimpanan dan kapasitas throughput berdampak 
pada performa sistem file.

Sistem file yang dikonfigurasi dengan 2 TiB kapasitas penyimpanan dan 512 MBps kapasitas throughput 
memiliki tingkat throughput berikut:

• Throughput jaringan — 625 MBps baseline dan 1.250 MBps burst (lihat tabel kapasitas throughput)
• Throughput disk — 512 MBps baseline dan 600 MBps burst.

Oleh karena itu, beban kerja Anda yang mengakses sistem file akan dapat mendorong hingga 625 MBps 
baseline dan 1.250 MBps baseline dan 1.250 MBps baseline dan 1.250 MBps burst throughput untuk 
operasi file yang dilakukan pada data yang diakses secara aktif dengan cache di server file dalam memori 
cache dan cache NVMe.
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Mengelola FSx untuk sumber daya 
ONTAP

Mengelola FSx untuk sistem file ONTAP mencakup tugas-tugas berikut:

• Membuat, daftar, memperbarui, dan menghapus sistem file, penyimpanan mesin virtual (SVM), dan 
volume

• Mengelola tag, pencadangan sistem file, akses, dan aksesibilitas jaringan untuk target pemasangan 
sistem file yang ada

Anda dapat melakukan tugas-tugas manajemen sistem file ini menggunakanAWS Management Console, 
atau pemrograman menggunakanAWS Command Line Interface (AWS CLI) atau API, seperti yang dibahas 
dalam bagian berikut.

Topik
• Mengelola FSx untuk sistem file ONTAP (p. 111)
• Mengelola FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP (p. 121)
• Mengelola FSx untuk volume ONTAP (p. 127)
• Mengelola saham SMB (p. 135)
• Mengaudit akses kunci (p. 136)
• Menskalakan kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS yang disediakan (p. 144)
• Mengelola kapasitas throughput (p. 144)
• Mengoptimalkan kinerja dengan windows pemeliharaan Amazon FSx (p. 148)
• Memberi tanda sumber daya Amazon FSx Anda (p. 148)
• Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP menggunakan NetApp aplikasi (p. 151)

Mengelola FSx untuk sistem file ONTAP
Sistem file adalah sumber daya Amazon FSx utama, analog dengan klaster ONTAP lokal. Anda 
menentukan kapasitas penyimpanan solid state drive (SSD) dan kapasitas throughput untuk sistem file 
Anda, dan memilih cloud pribadi virtual (VPC) untuk membuat sistem file. Setiap sistem file memiliki 
endpoint manajemen yang Anda memiliki opsi untuk digunakan untuk mengelola data Anda dengan 
NetApp ONTAP CLI atau REST API. Jika tingkat data volume diaktifkan, data yang disimpan dalam 
sistem file dapat secara otomatis berjenjang ke penyimpanan berbiaya lebih rendah. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat FSx untuk tingkatan penyimpanan ONTAP (p. 55).

Topik
• Sumber sistem file (p. 111)
• Membuat FSx untuk sistem file ONTAP (p. 113)
• Memperbarui sistem file (p. 118)
• Hapus sistem file (p. 120)
• Melihat sistem Anda (p. 120)

Sumber sistem file
Sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP terdiri dari sumber daya utama berikut:
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• Perangkat keras fisik dari sistem file itu sendiri, yang mencakup server file dan media penyimpanan.
• Satu atau lebih mesin virtual penyimpanan (SVM) yang meng-host volume sistem file dan memiliki 

kredensyal dan manajemen akses mereka sendiri.
• Satu atau lebih volume yang secara virtual mengatur data Anda dan dipasang oleh klien Anda.

Gambar berikut menunjukkan arsitektur FSx untuk sistem file ONTAP, dan hubungan antara sumber daya 
utamanya. FSx untuk sistem file ONTAP di sebelah kiri adalah sistem file yang paling sederhana, dengan 
satu SVM dan satu volume. Sistem file di sebelah kanan memiliki beberapa SVM, dengan beberapa 
SVM memiliki beberapa volume. Sistem file dan SVM masing-masing memiliki beberapa titik akhir untuk 
manajemen, dan SVM juga memiliki titik akhir untuk akses data.

Saat membuat FSx untuk sistem file ONTAP, Anda menentukan properti berikut:

• Jenis penyebaran - Jenis penyebaran sistem file Anda (Multi-AZ atau Single-AZ). Sistem file Single-
AZ mereplikasi data Anda dan menawarkan failover otomatis dalam satu Availability Zone. Sistem file 
Multi-AZ memberikan ketahanan tambahan dengan mereplikasi data Anda dan mendukung failover di 
beberapa Availability Zone dalam yang samaWilayah AWS.

• Kapasitas penyimpanan — Jumlah penyimpanan SSD, hingga 192 tebibytes (TiB).
• SSD IOPS — Secara default, setiap gigabyte penyimpanan SSD mencakup tiga IOPS SSD. Anda dapat 

secara opsional menyediakan IOPS SSD tambahan sesuai kebutuhan.
• Kapasitas throughput — Kecepatan berkelanjutan di mana file server dapat melayani data.
• Jaringan — VPC dan subnet untuk endpoint manajemen dan akses data yang dibuat oleh sistem file 

Anda. Untuk sistem file Multi-AZ, Anda juga menentukan rentang alamat IP dan tabel rute.
• Enkripsi - KunciAWS Key Management Service (AWS KMS) yang digunakan untuk mengenkripsi data 

sistem file saat istirahat.
• Akses administratif - Anda dapat menentukan kata sandi untukfsxadmin pengguna. Anda dapat 

menggunakan pengguna ini untuk mengelola sistem file dengan menggunakan NetApp ONTAP CLI dan 
REST API.

Anda dapat mengelola FSx untuk sistem file ONTAP dengan menggunakan NetApp ONTAP CLI atau 
REST API. Anda juga dapat mengatur SnapMirror atau SnapVault hubungan antara sistem file Amazon 
FSx dan penerapan ONTAP lainnya (termasuk sistem file Amazon FSx lainnya). Setiap FSx untuk sistem 
file ONTAP memiliki endpoint sistem file berikut yang menyediakan akses ke NetApp aplikasi:
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• Pengelolaan - Gunakan titik akhir ini untuk mengakses NetApp ONTAP CLI melalui Secure Shell (SSH), 
atau untuk menggunakan NetApp ONTAP REST API dengan sistem file Anda.

• Intercluster - Gunakan titik akhir ini saat mengatur replikasi menggunakan NetApp SnapMirror atau 
caching menggunakan NetApp FlexCache.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP menggunakan NetApp 
aplikasi (p. 151) dan Replikasi terjadwal menggunakan NetApp SnapMirror (p. 94).

Membuat FSx untuk sistem file ONTAP
Secara default, ketika Anda membuat sistem file baru dariAWS Management Console, Amazon FSx 
secara otomatis membuat sistem file dengan mesin virtual penyimpanan tunggal (SVM) dan satu volume, 
memungkinkan akses cepat ke data dari instans Linux melalui protokol Network File System (NFS). Saat 
membuat sistem file, Anda dapat bergabung dengan SVM ke Active Directory untuk mengaktifkan akses 
dari klien Windows dan macOS melalui protokol Server Message Block (SMB). Setelah sistem file Anda 
dibuat, Anda dapat membuat SVM dan volume tambahan sesuai kebutuhan.

Anda dapat membuat sistem file FSx untuk sistem file menggunakan konsol Amazon FSx,,,,AWS CLI,, atau 
API Amazon FSx.

Untuk membuat sistem file (konsol)

Prosedur ini menggunakan opsi pembuatan buat Standar untuk membuat FSx untuk sistem file ONTAP 
dengan konfigurasi yang Anda sesuaikan untuk kebutuhan Anda. Untuk informasi tentang menggunakan 
opsi pembuatan Buat Cepat untuk membuat sistem file dengan cepat dengan sekumpulan parameter 
konfigurasi default, lihatLangkah 1: Buat sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 10).

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pada dasbor, pilih Buat sistem file untuk memulai wizard pembuatan sistem file.
3. Pada halaman Pilih jenis sistem file, pilih Amazon FSx untuk NetApp ONTAP, lalu pilih Berikutnya. 

Halaman Buat sistem file muncul.
4. Untuk metode Creation, pilih Standard create.

Mulailah konfigurasi Anda dengan bagian Detail sistem File.
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5. Untuk Nama sistem file - opsional, masukkan nama untuk sistem file Anda. Lebih mudah untuk 
menemukan dan mengelola sistem file Anda ketika Anda menamainya. Anda dapat menggunakan 
maksimal 256 huruf, spasi, dan angka, ditambah karakter khusus ini: + - =. _:/

6. Untuk Jenis Deployment Pilih Multi-AZ atau Single-AZ.

• Sistem file Multi-AZ mereplikasi data Anda dan mendukung failover di beberapa Availability Zone 
secara bersamaanWilayah AWS.

• Sistem file Single-AZ mereplikasi data Anda dan menawarkan failover otomatis dalam satu 
Availability Zone.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Ketersediaan dan daya tahan (p. 50).
7. Untuk kapasitas penyimpanan SSD, masukkan kapasitas penyimpanan sistem file Anda, dalam 

gibibytes (GiB). Masukkan bilangan bulat berapa pun dalam kisaran 1,024—196.608.

Anda dapat meningkatkan jumlah kapasitas penyimpanan sesuai kebutuhan setiap saat setelah Anda 
membuat sistem file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola kapasitas penyimpanan (p. 55).

8. Untuk IOPS SSD Provisioned, Anda memiliki dua opsi untuk menyediakan jumlah IOPS untuk sistem 
file Anda:

• Pilih Otomatis (default) jika Anda ingin Amazon FSx menyediakan 3 IOPS secara otomatis per GiB 
penyimpanan SSD.

• Pilih User-provisioned jika Anda ingin menentukan jumlah IOPS. Anda dapat menyediakan 
maksimum 160.000 SSD IOPS per sistem file.

Note

Anda dapat meningkatkan IOPS SSD Anda setelah Anda membuat sistem file Anda dapat 
meningkatkan IOPS SSD Anda setelah Anda membuat sistem file Anda dapat meningkatkan 
IOPS yang sudah tersedia setelah Anda membuat sistem file Ingatlah bahwa tingkat 
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maksimum IOPS SSD yang dapat dicapai oleh sistem file Anda juga ditentukan oleh 
kapasitas throughput sistem file Anda bahkan ketika menyediakan IOPS SSD tambahan. 
Untuk informasi selengkapnya, lihat Dampak kapasitas throughput terhadap performa (p. 109)
dan Mengelola kapasitas penyimpanan (p. 55).

9. Untuk kapasitas Throughput, pilih nilai kapasitas throughput yang Anda inginkan dalam MB per detik 
(MBps). Kapasitas throughput adalah kecepatan berkelanjutan di mana server file yang menyimpan 
sistem file Anda dapat melayani data. Nilai yang disarankan didasarkan pada jumlah kapasitas 
penyimpanan yang Anda pilih. Untuk informasi selengkapnya, lihat Performa Amazon FSx for NetApp 
ONTAP (p. 106).

10. (Khusus Multi-AZ) Di bagian Jaringan, untuk Virtual Private Cloud (VPC), pilih VPC yang ingin 
associate-kan dengan sistem file Anda associate-kan dengan sistem file Anda associate-kan dengan 
sistem file Anda associate-kan dengan sistem file Anda associate-kan dengan sistem file Anda 
associate-kan

11. Tentukan Subnet untuk server file Anda. Jika Anda membuat sistem file Multi-AZ, pilih juga subnet 
siaga untuk server file siaga.

12. (Khusus Multi-AZ) Untuk tabel rute VPC, tentukan tabel rute VPC untuk membuat titik akhir sistem 
file Anda. Pilih semua tabel rute VPC yang terkait dengan subnet tempat klien Anda berada. Secara 
default, Amazon FSx memilih tabel rute default VPC Anda.

13. (Khusus Multi-AZ) Rentang alamat IP Endpoint menentukan rentang alamat IP tempat titik akhir untuk 
mengakses sistem file Anda dibuat.

Anda memiliki tiga opsi untuk rentang alamat IP endpoint:

• Rentang alamat IP yang tidak terisi dari VPC Anda — Amazon FSx memilih 64 alamat IP terakhir 
dari rentang CIDR utama VPC untuk digunakan sebagai rentang alamat IP titik akhir untuk sistem 
file. Rentang ini dibagi di beberapa sistem file jika Anda memilih opsi ini beberapa kali.

Note

Opsi ini berwarna abu-abu jika salah satu dari 64 alamat IP terakhir dalam rentang CIDR 
utama VPC digunakan oleh subnet. Dalam hal ini, Anda masih dapat memilih rentang 
alamat dalam VPC (yaitu, rentang yang tidak berada di akhir rentang CIDR utama Anda 
atau rentang yang ada di CIDR sekunder VPC Anda) dengan memilih opsi Masukkan 
rentang alamat IP.

• Rentang alamat IP mengambang di luar VPC Anda — Amazon FSx memilih rentang alamat 
198.19.x.0/24 yang belum digunakan oleh sistem file lain dengan VPC dan tabel rute yang sama.

• Masukkan rentang alamat IP - Anda dapat memberikan rentang CIDR yang Anda pilih sendiri. 
Rentang alamat IP yang Anda pilih dapat berada di dalam atau di luar rentang alamat IP VPC, 
asalkan tidak tumpang tindih dengan subnet apa pun.

Note

Jangan memilih rentang apa pun yang termasuk dalam rentang CIDR berikut, karena tidak 
kompatibel dengan FSx untuk ONTAP:
• 0.0.0/8
• 127.0.0.0/8
• 198.19.0.0/20
• 224.0.0.0/4
• 240.0.0.0/4
• 255.255.255.255/32

14. Di bagian Keamanan & enkripsi, untuk kunci Enkripsi, pilih kunci enkripsiAWS Key Management 
Service (AWS KMS) yang melindungi data sistem file Anda saat diam.

15. Untuk Kata sandi administratif sistem file, masukkan kata sandi yang aman untukfsxadmin
pengguna. Konfirmasikan kata sandi.
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Anda dapat menggunakanfsxadmin pengguna untuk mengelola sistem file Anda menggunakan 
ONTAP CLI dan REST API. Untuk informasi lebih lanjut tentangfsxadmin pengguna, lihatMengelola 
sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).

16. Di bagian konfigurasi mesin virtual, berikan informasi berikut:

• Di bidang nama mesin virtual Storage, berikan nama untuk mesin virtual penyimpanan. Anda dapat 
menggunakan maksimal 47 karakter alfanumerik, ditambah karakter khusus garis bawah (_).

• Untuk kata sandi administratif SVM, Anda dapat memilih Tentukan kata sandi dan memberikan 
kata sandi untukvsadmin pengguna SVM. Anda dapat menggunakanvsadmin pengguna 
untuk mengelola SVM menggunakan ONTAP CLI atau REST API. Untuk informasi lebih lanjut 
tentangvsadmin pengguna, lihatMengelola SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 154).

Jika Anda memilih Jangan tentukan kata sandi (default), Anda masih dapat menggunakanfsxadmin
pengguna sistem file untuk mengelola sistem file Anda menggunakan ONTAP CLI atau REST API, 
tetapi Anda tidak dapat menggunakanvsadmin pengguna SVM Anda untuk melakukan hal yang 
sama.

• Di bagian Active Directory, Anda dapat bergabung dengan Active Directory ke SVM. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Bekerja dengan Direktori Aktif Microsoft di FSx for ONTAP (p. 96).

Jika Anda tidak ingin bergabung dengan SVM Anda ke Active Directory, pilih Jangan bergabung 
dengan Active Directory.

Jika ingin menggabungkan SVM Anda ke domain Direktori Aktif dikelola sendiri, pilih Bergabung 
dengan Direktori Aktif, dan berikan rincian berikut untuk Direktori Aktif Anda:
• Nama NetBIOS dari objek komputer Direktori Aktif untuk membuat untuk SVM Anda. Nama 

NetBIOS tidak boleh melebihi 15 karakter.
• Nama domain yang memenuhi syarat dari Direktori Aktif Anda. Nama domain tidak boleh melebihi 

255 karakter.
• Alamat IP DNS — Alamat IPv4 dari server Domain Name System (DNS) untuk domain Anda.
• Nama pengguna akun layanan — Nama pengguna akun layanan di Direktori Aktif yang sudah ada 

milik Anda. Jangan masukkan sebuah prefiks atau sufiks domain.
• Kata sandi akun layanan — Kata sandi untuk akun layanan.
• Konfirmasikan kata sandi — Kata sandi untuk akun layanan.
• (Opsional) Unit Organisasi (OU) — Nama jalur yang berbeda dari unit organisasi yang ingin Anda 

gabungkan dengan sistem file Anda.
• Grup administrator sistem file terdelegasi — Nama grup di Direktori Aktif Anda yang dapat 

mengelola sistem file Anda.

Jika Anda menggunakanAWS Managed Microsoft AD, Anda perlu menentukan grup sepertiAWS 
Delegasi FSx Administrator,AWS Delegasi Administrator, atau grup kustom dengan izin 
didelegasikan ke OU.

Jika Anda bergabung dengan iklan yang dikelola sendiri, gunakan nama grup di AD Anda. Grup 
defaultnya adalahDomain Admins.

17. Di Backup dan pemeliharaan - opsional, Anda dapat mengatur opsi berikut:

• Untuk Pencadangan otomatis harian, pilih Diaktifkan untuk pencadangan harian otomatis. 
Pengaturan ini diaktifkan secara default.

• Untuk jendela backup otomatis harian, atur waktu hari pada Waktu Universal Terkoordinasi (UTC) 
yang ingin jendela backup otomatis harian dimulai. Window adalah 30 menit mulai dari waktu yang 
ditentukan ini. Window tidak dapat menindih Window cadangan pemeliharaan mingguan.

• Untuk periode retensi pencadangan otomatis, atur periode 1-90 hari yang ingin Anda pertahankan 
backup otomatis.
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• Untuk Pemeliharaan Mingguan, Anda dapat mengatur waktu dalam minggu yang Anda inginkan 
agar window pemeliharaan dimulai. Hari 1 adalah Senin, 2 adalah Selasa, dan seterusnya. Window 
adalah 30 menit mulai dari waktu yang ditentukan ini. Window ini tidak dapat menindih window 
cadangan otomatis harian.

18. Untuk Tag - opsional, Anda dapat memasukkan kunci dan nilai untuk menambahkan tag ke sistem file 
Anda. Tag adalah pasangan nilai-kunci yang peka huruf besar-kecil yang membantu Anda mengelola, 
mem-filter, dan mencari sistem file Anda.

Pilih Selanjutnya.
19. Tinjau konfigurasi sistem file yang ditampilkan pada halaman Buat sistem file. Untuk referensi Anda, 

perhatikan pengaturan sistem file mana yang dapat Anda modifikasi setelah sistem file dibuat.
20. Pilih Buat sistem file.

Untuk membuat sistem file (CLI)

• Untuk membuat FSx untuk sistem file ONTAP, gunakan perintah create-file-systemCLI (atau operasi
CreateFileSystemAPI setara), seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

aws fsx create-file-system \ 
    --file-system-type ONTAP \ 
    --storage-capacity 1024 \ 
    --storage-type SSD \ 
    --security-group-ids security-group-id \ 

    --subnet-ids subnet-abcdef1234567890b subnet-abcdef1234567890c \ 
    --ontap-configuration DeploymentType=MULTI_AZ_1, 
        ThroughputCapacity=512,PreferredSubnetId=subnet-abcdef1234567890b

Setelah berhasil membuat sistem file, Amazon FSx mengembalikan deskripsi sistem file dalam format 
JSON seperti yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

{ 
  "FileSystem": { 
    "OwnerId": "111122223333", 
    "CreationTime": 1625066825.306, 
    "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0", 
    "FileSystemType": "ONTAP", 
    "Lifecycle": "CREATING", 
    "StorageCapacity": 1024, 
    "StorageType": "SSD", 
    "VpcId": "vpc-11223344556677aab", 
    "SubnetIds": [ 
      "subnet-abcdef1234567890b", 
      "subnet-abcdef1234567890c" 
    ], 
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY", 
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-0123456789abcdef0", 
    "Tags": [], 
    "OntapConfiguration": { 
      "DeploymentType": "MULTI_AZ_HA_1", 
      "EndpointIpAddressRange": "198.19.0.0/24", 
      "Endpoints": { 
        "Management": { 
          "DnsName": "management.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com" 
        }, 
        "Intercluster": { 
          "DnsName": "intercluster.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com"    
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        } 
      }, 
      "DiskIopsConfiguration": { 
                "Mode": "AUTOMATIC", 
                "Iops": 3072 
      },  
      "PreferredSubnetId": "subnet-abcdef1234567890b", 
      "RouteTableIds": [ 
        "rtb-abcdef1234567890e", 
        "rtb-abcd1234ef567890b" 
      ], 
      "ThroughputCapacity": 512, 
      "WeeklyMaintenanceStartTime": "4:10:00" 
    } 
  }
}

Note

Tidak seperti prosedur pembuatan file konsol, perintahcreate-file-system CLI dan 
operasiCreateFileSystem API tidak membuat SVM dan volume. Untuk membuat SVM, 
lihatMembuat mesin virtual penyimpanan (p. 121); untuk membuat volume, lihatMembuat 
volume (p. 128).

Memperbarui sistem file
Anda dapat memperbarui properti sistem file ONTAP berikut menggunakan konsol Amazon FSx,,AWS CLI, 
dan API Amazon FSx.

• Backup harian otomatis. Mengaktifkan atau menonaktifkan cadangan harian otomatis, memodifikasi 
jendela cadangan dan periode retensi cadangan. Untuk informasi lebih lanjut tentang pencadangan, 
lihatBekerja dengan backup harian otomatis (p. 87).

• Window pemeliharaan mingguan. Menetapkan hari dalam seminggu dan waktu Amazon FSx melakukan 
pemeliharaan dan pembaruan sistem file. Untuk informasi lebih lanjut tentang jendela pemeliharaan, 
lihatMengoptimalkan kinerja dengan windows pemeliharaan Amazon FSx (p. 148).

• Kata sandi administrasi sistem file. Mengubah kata sandi untukfsxadmin pengguna sistem file. Anda 
dapat menggunakanfsxadmin pengguna untuk mengelola sistem file Anda menggunakan ONTAP 
CLI dan REST API. Untuk informasi lebih lanjut tentangfsxadmin pengguna, lihatMengelola sistem file 
dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).

• Tabel rute Amazon VPC. Dengan Multi-AZ FSx untuk sistem file ONTAP, titik akhir yang Anda gunakan 
untuk mengakses data melalui NFS atau SMB dan titik akhir manajemen untuk mengakses CLI, API, dan 
BlueXP ONTAP menggunakan alamat IP mengambang di tabel rute Amazon VPC yang Anda kaitkan 
dengan sistem file Anda. Anda dapat mengaitkan tabel rute baru yang Anda buat dengan sistem file 
Multi-AZ yang ada—memungkinkan Anda mengonfigurasi klien mana yang dapat mengakses data Anda 
bahkan saat jaringan Anda berkembang. Anda juga dapat memisahkan (menghapus) tabel rute yang ada 
dari sistem file Anda.

Untuk memperbarui sistem file (konsol)

Untuk memperbarui backup harian otomatis

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Untuk menampilkan halaman detail sistem file, di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem 

file FSx untuk ONTAP yang ingin Anda perbarui.
3. Pilih tab Backup di panel kedua pada halaman.
4. Pilih Update (Perbarui).

118

https://console.aws.amazon.com/fsx/


FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Memperbarui sistem file

5. Ubah pengaturan cadangan harian otomatis untuk sistem file ini.
6. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Untuk memperbarui jendela pemeliharaan mingguan

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Untuk menampilkan halaman detail sistem file, di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem 

file FSx untuk ONTAP yang ingin Anda perbarui.
3. Pilih tab Administrasi di panel kedua pada halaman.
4. Di panel Pemeliharaan, pilih Perbarui.
5. Memodifikasi ketika jendela pemeliharaan mingguan terjadi untuk sistem file ini.
6. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda.

Untuk mengubah kata sandi administratif sistem file

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Untuk menampilkan halaman detail sistem file, di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem 

file FSx untuk ONTAP yang ingin Anda perbarui.
3. Pilih tab Administrasi.
4. Di panel administrasi ONTAP, pilih Perbarui di bawah Kata sandi administrator ONTAP.
5. Di kotak dialog Perbarui kredensyal administrator ONTAP, masukkan kata sandi baru di bidang kata

sandi administratif ONTAP.
6. Gunakan bidang Konfirmasi kata sandi untuk mengonfirmasi kata sandi.
7. Pilih Perbarui kredensi untuk menyimpan perubahan Anda.

Untuk memperbarui tabel rute VPC sistem file

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Untuk menampilkan halaman detail sistem file, di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem 

file FSx untuk ONTAP yang ingin Anda perbarui.
3. Untuk Tindakan, pilih Kelola tabel rute. Opsi ini hanya tersedia untuk sistem file Multi-AZ.
4. Di kotak dialog Kelola tabel rute. lakukan salah satu hal berikut:

• Untuk mengaitkan tabel rute VPC baru, pilih tabel rute dari daftar dropdown Associate new route 
tables, lalu pilih Associate.

• Untuk memisahkan tabel rute VPC yang ada, pilih tabel rute dari panel Current route tables, lalu pilih
Disassociate.

5. Pilih Close (Tutup).

Untuk memperbarui sistem file (CLI)

• Untuk memperbarui konfigurasi FSx untuk sistem file ONTAP, gunakan perintah update-file-systemCLI 
(atau operasi UpdateFileSystemAPI yang setara), seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

aws fsx update-file-system \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --ontap-configuration 
 AutomaticBackupRetentionDays=30,DailyAutomaticBackupStartTime=01:00, \ 
      WeeklyMaintenanceStartTime=1:01:30,AddRouteTableIds=rtb-0123abcd, \ 
      FsxAdminPassword=new-fsx-admin-password
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Hapus sistem file
Anda dapat menghapus sistem file FSx,,, dan API Amazon FSx,,,, dan API Amazon FSx,, dan API Amazon 
FSx, dan API Amazon FSx,, dan API Amazon FSxAWS CLI,,, dan API Amazon FSx,, dan API Amazon 
FSx,, dan API

Untuk menghapus sistem file:

• Menggunakan konsol — Ikuti prosedur yang dijelaskan dalamLangkah 3: Bersihkan Sumber Daya
 (p. 14).

• Menggunakan CLI atau API - Pertama hapus semua volume dan SVM pada sistem file Anda. Kemudian 
gunakan perintah delete-file-systemCLI atau operasi DeleteFileSystemAPI.

Melihat sistem Anda
Anda dapat melihat detail sistem file FSx Anda menggunakan konsol Amazon FSx,,, dan API Amazon 
FSx,, dan API Amazon FSx, dan API Amazon FSx, dan API Amazon FSx,, dan API Amazon FSxAWS CLI,, 
dan API Amazon FSx,, dan API Amazon FSx, dan API Amazon FSx.

Untuk melihat sistem file:

• Menggunakan konsol — Pilih sistem file untuk melihat laman detail Sistem file. Panel Ringkasan
menunjukkan ID sistem file, status siklus hidup, jenis penyebaran, kapasitas penyimpanan SSD, 
kapasitas throughput, IOPS yang disediakan, Availability Zone, dan waktu pembuatan.

Tab menyediakan informasi rinci dan fungsi konfigurasi untuk fitur sistem file, seperti backup, SVM, dan 
volume.

• Menggunakan CLI atau API - Gunakan perintah describe-file-systemsCLI atau operasi
DescribeFileSystemsAPI.

FSx untuk status sistem ONTAP
Anda dapat melihat status sistem file Amazon FSx dengan menggunakan konsol Amazon FSx,AWS CLI 
perintah describe-file-systems, atau operasi API DescribeFileSystems.

Status sistem file Deskripsi

TERSEDIA Sistem file telah berhasil dibuat dan tersedia untuk 
digunakan.

MEMBUAT Amazon FSx sedang membuat sistem file yang 
baru.

MENGHAPUS Amazon FSx sedang menghapus sistem file yang 
ada.

SALAH KONFIGURASI Sistem file sedang dalam keadaan salah 
konfigurasi tetapi dapat dipulihkan.

GAGAL 1. Sistem file telah gagal dan Amazon FSx tidak 
dapat memulihkannya.

2. Saat membuat sistem file baru, Amazon FSx 
tidak dapat membuat sistem file yang baru.
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Mengelola FSx untuk mesin virtual penyimpanan 
ONTAP

Di FSx untuk ONTAP, volume dihosting di server file virtual yang disebut mesin virtual penyimpanan (SVM). 
SVM adalah server file terisolasi dengan kredensi administratif dan titik akhir sendiri untuk mengelola dan 
mengakses data. Ketika Anda mengakses data di FSx untuk ONTAP, klien dan workstation Anda me-
mount volume, berbagi SMB, atau LUN iSCSI host oleh SVM menggunakan endpoint SVM (alamat IP).

Amazon FSx secara otomatis membuat SVM default pada sistem file Anda saat Anda membuat sistem file 
menggunakan fileAWS Management Console. Anda dapat membuat SVM tambahan pada sistem file Anda 
kapan saja menggunakan konsol,AWS CLI, atau Amazon FSx API dan SDK. Anda tidak dapat membuat 
SVM menggunakan ONTAP CLI atau REST API.

Anda dapat bergabung dengan SVM Anda ke Microsoft Active Directory untuk otentikasi dan otorisasi 
akses file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan Direktori Aktif Microsoft di FSx for 
ONTAP (p. 96).

Jumlah maksimum SVM per sistem file
Tabel berikut mencantumkan jumlah maksimum SVM yang dapat Anda buat untuk sistem file. Jumlah 
maksimum SVM tergantung pada jumlah kapasitas throughput yang disediakan dalam megabyte per detik 
(MBP).

Jumlah kapasitas throughput (MBps) Jumlah maksimum SVM per sistem file

128 6

256 6

512 14

1024 14

2048 24

4096 24

Topik
• Membuat mesin virtual penyimpanan (p. 121)
• Memperbarui mesin virtual penyimpanan (p. 125)
• Menghapus mesin virtual penyimpanan (p. 126)
• Melihat mesin virtual penyimpanan (p. 126)

Membuat mesin virtual penyimpanan
Anda dapat membuat FSx untuk ONTAP SVM menggunakan konsol Amazon FSx,,AWS CLI,, dan API 
Amazon FSx.

Jumlah maksimum SVM yang dapat Anda buat untuk sistem file bergantung pada jumlah kapasitas 
throughput yang disediakan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Jumlah maksimum SVM per sistem 
file (p. 121).
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Properti SVM
Saat membuat SVM, Anda menentukan properti berikut:

• Sistem file yang menjadi miliknya.
• Konfigurasi Microsoft Active Directory — Anda dapat secara opsional menggabungkan SVM ke Active 

Directory yang dikelola sendiri untuk autentikasi dan kontrol akses klien Windows dan macOS.
• Gaya keamanan volume root - Atur gaya keamanan volume root (Unix, NTFS, atau Mixed) agar selaras 

dengan jenis klien yang Anda gunakan untuk mengakses data Anda dalam SVM.
• Itu SvmAdminPassword, yang merupakan kata sandi untukvsadmin pengguna SVM.

Untuk membuat mesin virtual penyimpanan (konsol)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Di panel navigasi yang ada di sebelah kiri, pilih Mesin virtual Storage.
3. Pilih Buat mesin virtual penyimpanan baru.

Kotak dialog Create new storage virtual machine muncul.
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4. Untuk Sistem file, pilih sistem file untuk membuat mesin virtual penyimpanan aktif.
5. Di bidang nama mesin virtual Storage, berikan nama untuk mesin virtual penyimpanan. Anda dapat 

menggunakan maksimal 47 karakter alfanumerik, ditambah karakter khusus garis bawah (_).
6. Untuk kata sandi administratif SVM, Anda dapat memilih Tentukan kata sandi dan memberikan 

kata sandi untukvsadmin pengguna SVM ini. Anda dapat menggunakanvsadmin pengguna 
untuk mengelola SVM menggunakan ONTAP CLI atau REST API. Untuk informasi lebih lanjut 
tentangvsadmin pengguna, lihatMengelola SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 154).

Jika Anda memilih Jangan tentukan kata sandi (default), Anda masih dapat menggunakanfsxadmin
pengguna sistem file untuk mengelola sistem file Anda menggunakan ONTAP CLI atau REST API, 
tetapi Anda tidak dapat menggunakanvsadmin pengguna SVM Anda untuk melakukan hal yang 
sama.

7. Untuk Active Directory, Anda memiliki pilihan berikut:

• Jika Anda tidak ingin bergabung dengan sistem file Anda ke Active Directory, pilih Jangan 
bergabung dengan Active Directory.

• Jika Anda ingin menggabungkan sistem file Anda ke domain Direktori Aktif dikelola sendiri, pilih
Direktori Aktif, dan berikan rincian berikut untuk Direktori Aktif Anda:
• Nama NetBIOS dari objek komputer Direktori Aktif untuk membuat untuk SVM Anda. Nama 

NetBIOS tidak boleh melebihi 15 karakter.
• Nama domain yang memenuhi syarat dari Direktori Aktif Anda. Nama domain tidak boleh melebihi 

255 karakter.
• Alamat IP DNS — Alamat IPv4 dari server Domain Name System (DNS) untuk domain Anda.
• Nama pengguna akun layanan — Nama pengguna akun layanan di Direktori Aktif yang sudah ada 

milik Anda. Jangan masukkan sebuah prefiks atau sufiks domain.
• Kata sandi akun layanan — Kata sandi untuk akun layanan.
• Konfirmasikan kata sandi — Kata sandi untuk akun layanan.
• (Opsional) Unit Organisasi (OU) — Nama jalur yang berbeda dari unit organisasi yang ingin Anda 

gabungkan dengan sistem file Anda.
• Grup administrator sistem file terdelegasi — Nama grup di Direktori Aktif Anda yang dapat 

mengelola sistem file Anda.

Jika Anda menggunakanAWS Managed Microsoft AD, Anda perlu menentukan grup sepertiAWS 
Delegasi FSx Administrator,AWS Delegasi Administrator, atau grup kustom dengan izin 
didelegasikan ke OU.

Jika Anda bergabung dengan iklan yang dikelola sendiri, gunakan nama grup di AD Anda. Grup 
defaultnya adalahDomain Admins.

8. Untuk gaya keamanan volume root SVM, pilih gaya keamanan untuk SVM tergantung pada jenis 
klien yang mengakses data Anda. Pilih Unix (Linux) jika Anda terutama mengakses data Anda 
menggunakan klien Linux; pilih NTFS jika Anda terutama mengakses data Anda menggunakan klien 
Windows.

9. Pilih Konfirmasi untuk membuat mesin virtual penyimpanan.

Anda dapat memantau kemajuan pembaruan pada halaman detail sistem File, di kolom Status panel mesin 
virtual Storage. Mesin virtual penyimpanan siap digunakan saat statusnya Dibuat.

Untuk membuat mesin virtual penyimpanan (CLI)

• Untuk membuat FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP (SVM), gunakan perintah create-
storage-virtual-machineCLI (atau operasi CreateStorageVirtualMachineAPI yang setara), seperti yang 
ditunjukkan pada contoh berikut.
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aws fsx create-storage-virtual-machine \ 
    --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \ 
    --name vol1 \ 
    --svm-admin-password password \ 
    --active-directory-configuration 
 SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \
OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",FileSystemAdministratorsGroup="FSxAdmins", 
 \
UserName="FSxService",Password="password", \ 
   DnsIps=["10.0.1.18"]}',NetBiosName=amznfsx12345

Setelah berhasil membuat mesin virtual penyimpanan, Amazon FSx mengembalikan deskripsinya dalam 
format JSON.

Memperbarui mesin virtual penyimpanan
Anda dapat memperbarui konfigurasi mesin virtual FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP 
menggunakan konsol Amazon FSx,AWS CLI,, dan API Amazon FSx.

Untuk memperbarui mesin virtual penyimpanan (konsol)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, dan kemudian pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda perbarui 

mesin virtual penyimpanan.
3. Pilih tab Storage virtual machines.
4. Pilih mesin virtual penyimpanan yang ingin Anda perbarui.
5. Untuk Tindakan, pilih Perbarui mesin virtual penyimpanan.
6. Untuk kata sandi administratif SVM, Anda dapat memilih Tentukan kata sandi dan berikan kata 

sandi baru untukvsadmin pengguna SVM ini. Anda dapat menggunakanvsadmin pengguna untuk 
mengelola SVM Anda menggunakan ONTAP CLI atau REST API.

Jika Anda memilih Jangan tentukan kata sandi (default), Anda masih dapat menggunakanfsxadmin
pengguna sistem file untuk mengelola sistem file Anda menggunakan ONTAP CLI atau REST API, 
tetapi Anda tidak dapat menggunakanvsadmin pengguna SVM Anda untuk melakukan hal yang 
sama.

7. Untuk Active Directory, Anda dapat memperbarui properti berikut konfigurasi Active Directory Anda:

• Alamat IP DNS — Alamat IPv4 dari server Domain Name System (DNS) untuk domain Anda.
• Nama pengguna akun layanan — Nama pengguna akun layanan di Direktori Aktif yang sudah ada 

milik Anda. Jangan masukkan sebuah prefiks atau sufiks domain.
• Kata sandi akun layanan — Kata sandi untuk akun layanan.

8. Pilih Konfirmasi untuk memperbarui mesin virtual penyimpanan.

Untuk memperbarui mesin virtual penyimpanan (CLI)

• Untuk memperbarui konfigurasi FSx untuk volume ONTAP, gunakan perintah update-storage-virtual-
machineCLI (atau operasi UpdateStorageVirtualMachineAPI yang setara), seperti yang ditunjukkan 
pada contoh berikut.

aws fsx update-storage-virtual-machine \ 
    --storage-virtual-machine-id svm-5ab87160b8e4ad90d \ 
    --svm-admin-password new-svm-password \ 
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    --active-directory-configuration 
 SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{UserName="new-user-name", \ 
      Password="new-password", DnsIps=["10.0.1.28"]}'

Menghapus mesin virtual penyimpanan
Anda hanya dapat menghapus FSx untuk mesin virtual (SVM) (FSx) dengan menggunakan konsol Amazon 
FSx,AWS CLI,, dan API Amazon FSx.

Important

Anda tidak dapat menghapus SVM dengan menggunakan NetApp ONTAP CLI atau API.

Note

Sebelum Anda menghapus mesin virtual penyimpanan, pastikan bahwa tidak ada aplikasi yang 
mengakses data dalam SVM yang ingin Anda hapus dan bahwa Anda telah menghapus semua 
volume non-root.

Untuk menghapus mesin virtual penyimpanan (konsol)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda hapus SVM.
3. Pilih tab Storage virtual machines.
4. Pilih mesin virtual penyimpanan yang ingin Anda hapus.
5. Untuk Tindakan, pilih Hapus penyimpanan mesin virtual.
6. Di kotak dialog Hapus, pilih Hapus mesin virtual penyimpanan, pilih Hapus mesin virtual penyimpanan.

Untuk menghapus mesin virtual penyimpanan (CLI)

• Untuk menghapus FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP, gunakan perintah delete-storage-
virtual-machineCLI (atau operasi DeleteStorageVirtualMachineAPI yang setara), seperti yang 
ditunjukkan pada contoh berikut.

aws fsx delete-storage-virtual-machine --storage-virtual-machine-id 
 svm-5ab87160b8e4ad90d

Melihat mesin virtual penyimpanan
Anda dapat melihat FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP yang saat ini ada di sistem file 
menggunakan konsol Amazon FSxAWS CLI,, dan API Amazon FSx.

Untuk melihat mesin virtual penyimpanan pada sistem file Anda:

• Menggunakan konsol — Pilih sistem file untuk melihat laman detail Sistem file. Untuk mencantumkan 
semua mesin virtual penyimpanan pada sistem file, pilih tab Mesin virtual Storage, lalu pilih mesin virtual 
penyimpanan yang ingin Anda lihat.

• Menggunakan CLI atau API - Gunakan perintah describe-storage-virtual-machinesCLI atau operasi
DescribeStorageVirtualMachinesAPI.
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Mengelola FSx untuk volume ONTAP
Setiap mesin virtual penyimpanan (SVM) pada FSx untuk sistem file ONTAP dapat berisi satu atau lebih
volume, yang merupakan wadah data terisolasi untuk file, direktori, atau unit penyimpanan logis iSCSI 
(LUNs). Volume tipis disediakan, yang berarti bahwa mereka mengkonsumsi kapasitas penyimpanan 
hanya untuk data yang disimpan di dalamnya.

Anda dapat mengakses volume dari klien Linux, Windows, atau macOS melalui protokol Network File 
System (NFS), protokol Server Message Block (SMB), atau melalui protokol Internet Small Computer 
Systems Interface (iSCSI) dengan membuat iSCSI LUN (penyimpanan blok bersama). FSx untuk ONTAP 
juga mendukung akses multi-protokol (akses NFS dan SMB bersamaan) ke volume yang sama.

Anda dapat membuat volume dengan menggunakanAWS Management Console,AWS CLI, Amazon FSx 
API, atau NetApp BlueXP. Anda juga dapat menggunakan endpoint administratif sistem file atau SVM 
untuk membuat, memperbarui, dan menghapus volume dengan menggunakan NetApp ONTAP CLI atau 
REST API.

Ketika Anda membuat volume, Anda menentukan properti berikut:

• Nama volume
• Jenis (p. 128) volume - Jenis dapat RW (volume read-writable) atau DP (volume read-only dan dapat 

digunakan sebagai tujuan dari NetApp SnapMirror atau SnapVault hubungan).
• Ukuran volume - Ini adalah jumlah maksimum data yang dapat disimpan volume, terlepas dari tingkat 

penyimpanannya.
• Jalur persimpangan - Ini adalah lokasi di namespace SVM tempat volume dipasang.
• Efisiensi penyimpanan - Anda dapat mengaktifkan efisiensi penyimpanan (p. 72) pada tingkat volume. 

NetApp Fitur efisiensi penyimpanan ONTAP, termasuk pemadatan data, kompresi, dan deduplikasi 
memberikan penghematan penyimpanan khas sebesar 65% untuk beban kerja berbagi file tujuan umum.

• Gaya keamanan (p. 128) volume (Unix, NTFS, atau Campuran) - Pengaturan ini menentukan jenis izin 
yang digunakan untuk akses data pada volume saat mengizinkan pengguna.

• Tiering data — Tetapkan kebijakan tingkatan untuk volume yang menentukan data mana yang disimpan 
dalam tingkat kumpulan kapasitas hemat biaya. Untuk informasi selengkapnya, lihat Volume data 
tingkatan (p. 73).

• Kebijakan snapshot - Anda dapat memilih dari tiga kebijakan bawaan atau menggunakan kebijakan 
khusus yang Anda buat di ONTAP CLI atau REST API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan 
snapshot (p. 91).

• Salin tag ke cadangan - Anda dapat mengaktifkan pencadangan tag otomatis pada volume Anda 
menggunakan opsi ini di APIAWS CLI atau Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menyalin 
tag ke pencadangan (p. 150).

Anda dapat membuat hingga 500 volume per sistem file.

Topik
• Jenis volume (p. 128)
• Gaya keamanan volume (p. 128)
• Membuat volume (p. 128)
• Memperbarui volume (p. 132)
• Menghapus volume (p. 134)
• Melihat volume (p. 135)
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Jenis volume
FSx untuk ONTAP menawarkan beberapa jenis volume yang dapat Anda gunakan untuk tujuan 
yang berbeda. Anda dapat membuat volume Read-Write (RW) atau volume Perlindungan data (DP), 
menggunakan konsol Amazon FSx,AWS CLI,, dan API Amazon FSx.

• Volume RW digunakan dalam banyak kasus dan, seperti namanya, dapat dibaca.
• Volume DP adalah volume hanya-baca yang Anda gunakan sebagai tujuan suatu NetApp SnapMirror 

atau SnapVault hubungan. Anda harus menggunakan volume DP ketika Anda ingin memigrasi (p. 197)
atau melindungi (p. 94) data volume tunggal.

Note

Anda tidak dapat memperbarui jenis volume setelah volume dibuat.

Gaya keamanan volume
Pengaturan gaya keamanan volume menentukan jenis izin yang digunakan untuk data pada volume saat 
mengizinkan pengguna. Dua faktor yang Anda gunakan untuk menentukan gaya keamanan untuk volume 
adalah jenis administrator yang mengelola sistem file dan jenis pengguna atau layanan yang mengakses 
data pada volume.

Ketika Anda mengkonfigurasi gaya keamanan pada volume, pertimbangkan kebutuhan lingkungan Anda 
untuk memastikan bahwa Anda memilih gaya keamanan terbaik untuk menghindari masalah dengan 
mengelola izin. Perlu diingat bahwa gaya keamanan tidak menentukan jenis klien mana yang dapat 
mengakses data. Gaya keamanan menentukan izin yang digunakan untuk memungkinkan akses data dan 
jenis klien yang dapat memodifikasi izin tersebut. Berikut ini adalah pertimbangan yang dapat membantu 
Anda memutuskan gaya keamanan mana yang akan dipilih untuk volume:

• Unix (Linux) - Pilih gaya keamanan ini jika sistem file dikelola oleh administrator Unix, mayoritas 
pengguna adalah klien NFS, dan aplikasi yang mengakses data menggunakan pengguna Unix sebagai 
akun layanan. Hanya klien Linux yang dapat memodifikasi izin dengan gaya keamanan Unix, dan jenis 
izin yang digunakan pada file dan direktori adalah mode-bit atau ACL NFS v4.x.

• NTFS - Pilih gaya keamanan ini jika sistem file dikelola oleh administrator Windows, mayoritas pengguna 
adalah klien SMB, dan aplikasi yang mengakses data menggunakan pengguna Windows sebagai akun 
layanan. Jika ada akses Windows yang diperlukan untuk volume, kami sarankan Anda menggunakan 
gaya keamanan NTFS. Hanya klien Windows yang dapat memodifikasi izin dengan gaya keamanan 
NTFS, dan jenis izin yang digunakan pada file dan direktori adalah NTFS ACL.

• Campuran - Ini adalah pengaturan lanjutan. Untuk informasi selengkapnya, lihat topik Apa gaya 
keamanan dan efeknya di Pusat NetApp Dokumentasi.

Saat membuat volume di konsol Amazon FSx, gaya keamanan secara otomatis diatur ke gaya keamanan 
volume root. Anda dapat mengatur atau memodifikasi gaya keamanan volume menggunakan APIAWS CLI 
atau.

Membuat volume
Anda dapat membuat FSx untuk volume ONTAP menggunakan konsol Amazon FSx,AWS CLI, dan 
Amazon FSx API, selain antarmuka baris perintah NetApp ONTAP (CLI) dan REST API.

Untuk membuat volume (konsol)
Note

Gaya keamanan volume secara otomatis diatur ke gaya keamanan volume root.

128

https://docs.netapp.com/us-en/ontap/nfs-admin/security-styles-their-effects-concept.html
https://docs.netapp.com/us-en/ontap/nfs-admin/security-styles-their-effects-concept.html


FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Membuat volume

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Di panel navigasi sebelah kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda buat 

volume.
3. Pilih tab Volume.
4. Pilih Buat volume.

Kotak dialog Buat akan muncul.
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5. Untuk Sistem file, pilih sistem file untuk membuat volume aktif.
6. Untuk Storage virtual machine, pilih storage virtual machine (SVM) untuk membuat volume aktif.
7. Di bidang Nama volume, berikan nama untuk volume. Anda dapat menggunakan hingga 203 karakter 

alfanumerik atau garis bawah (_).
8. Untuk tipe Volume, pilih Read-Write (RW) untuk membuat volume yang dapat dibaca dan ditulis atau

Perlindungan Data (DP) untuk membuat volume yang hanya-baca dan dapat digunakan sebagai 
tujuan suatu NetApp SnapMirror atau SnapVault hubungan. Untuk informasi lebih lanjut tentang jenis 
volume, lihatJenis volume (p. 128).

9. Untuk jalur Junction, masukkan lokasi dalam sistem file untuk me-mount volume. Nama harus memiliki 
garis miring ke depan, misalnya/vol3.

10. Untuk Ukuran volume, masukkan bilangan bulat berapa pun dalam kisaran 20-104857600 untuk 
menentukan ukuran dalam mebibytes (MiB).

11. Untuk efisiensi Penyimpanan, pilih Diaktifkan untuk mengaktifkan fitur efisiensi penyimpanan ONTAP 
(deduplikasi, kompresi, dan pemadatan). Untuk informasi selengkapnya, lihat FSx untuk efisiensi 
penyimpanan ONTAP (p. 72).

12. Untuk kebijakan Tingkat kumpulan kapasitas, pilih kebijakan tingkatan kolam penyimpanan untuk 
volume, yang dapat berupa Otomatis (default), Hanya Snapshot, Semua, atau Tidak Ada. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang kebijakan tingkat kapasitas, lihatKebijakan Tiering (p. 73).

13. Untuk kebijakan Snapshot, pilih kebijakan snapshot untuk volume. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
kebijakan snapshot, lihatKebijakan snapshot (p. 91).

Jika Anda memilih Kebijakan kustom, Anda harus menentukan nama kebijakan di bidang kebijakan 
kustom. Kebijakan kustom harus sudah ada di SVM atau dalam sistem file. Anda dapat membuat 
kebijakan snapshot khusus dengan ONTAP CLI atau REST API. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Membuat Kebijakan Snapshot di Dokumentasi ProdukNetApp ONTAP.

14. Pilih Konfirmasi untuk membuat volume.

Anda dapat memantau kemajuan pembaruan pada halaman detail sistem File, di kolom Status panel
Volume. Volume siap digunakan saat statusnya Dibuat.

Untuk membuat volume (CLI)

• Untuk membuat FSx untuk volume ONTAP, gunakan perintah CLI create-volume (atau operasi
CreateVolumeAPI yang setara), seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

aws fsx create-volume \ 
    --volume-type ONTAP \ 
    --name vol1 \ 
    --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/vol1,SecurityStyle=NTFS, 
 \ 
          SizeInMegabytes=1024,SnapshotPolicy=default, \ 
          StorageVirtualMachineId=svm-abcdef0123456789a,OntapVolumeType=RW

Setelah berhasil membuat volume, Amazon FSx mengembalikan deskripsinya dalam format JSON, seperti 
yang ditunjukkan dalam contoh berikut.

{ 
    "Volume": { 
        "CreationTime": "2022-08-12T13:03:37.625000-04:00", 
        "FileSystemId": "fs-abcdef0123456789c", 
        "Lifecycle": "CREATING", 
        "Name": "vol1", 
        "OntapConfiguration": { 
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            "CopyTagsToBackups": true, 
            "FlexCacheEndpointType": "NONE", 
            "JunctionPath": "/vol1", 
            "SecurityStyle": "NTFS", 
            "SizeInMegabytes": 1024, 
            "SnapshotPolicy": "default", 
            "StorageEfficiencyEnabled": true, 
            "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a", 
            "StorageVirtualMachineRoot": false, 
            "TieringPolicy": { 
                "Name": "NONE" 
            }, 
            "OntapVolumeType": "RW" 
        }, 
        "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcdef0123456789c/
fsvol-abcdef0123456789b", 
        "VolumeId": "fsvol-abcdef0123456789b", 
        "VolumeType": "ONTAP" 

                         
    }
}

Memperbarui volume
Anda dapat memperbarui konfigurasi FSx untuk volume ONTAP menggunakan konsol Amazon FSx,AWS 
CLI, dan API Amazon FSx, selain antarmuka baris perintah NetApp ONTAP (CLI) dan REST API. Anda 
dapat mengubah properti FSx yang sudah ada untuk volume ONTAP berikut:

• Jalur volume
• Ukuran volume
• Efisiensi penyimpanan
• Kebijakan tiering kolam kapasitas
• Kebijakan snapshot
• Salin tag ke cadangan (Hanya di API Amazon FSxAWS CLI dan Amazon.)

Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengelola FSx untuk volume ONTAP (p. 127).

Untuk memperbarui konfigurasi volume (konsol)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Arahkan ke Sistem file dan pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda perbarui volumenya.
3. Pilih tab Volume.
4. Pilih volume yang ingin Anda perbarui.
5. Untuk Tindakan, pilih Perbarui volume.

Kotak dialog Perbarui volume ditampilkan dengan pengaturan volume saat ini.
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6. Untuk jalur Junction, masukkan lokasi yang ada di dalam sistem file untuk me-mount volume. Nama 
harus memiliki garis miring ke depan terkemuka, seperti/vol5.

7. Untuk ukuran Volume, masukkan bilangan bulat apa pun di kisaran 20-104867600 untuk menentukan 
ukuran baru di mebibytes (MiB). Anda dapat menambah atau mengurangi ukuran volume.

8. Untuk efisiensi Penyimpanan, pilih Diaktifkan untuk mengaktifkan fitur efisiensi penyimpanan ONTAP 
(deduplikasi, kompresi, dan pemadatan), atau pilih Dinonaktifkan untuk menonaktifkannya.

9. Untuk kebijakan Tingkat kumpulan kapasitas, pilih kebijakan tingkat kumpulan penyimpanan baru 
untuk volume, yang dapat berupa Otomatis (default), Hanya Snapshot, Semua, atau Tidak Ada. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang kebijakan tingkat kapasitas, lihatKebijakan Tiering (p. 73).

10. Untuk kebijakan Snapshot, pilih kebijakan snapshot untuk volume. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
kebijakan snapshot, lihatKebijakan snapshot (p. 91).

Jika Anda memilih Kebijakan kustom, Anda harus menentukan nama kebijakan di bidang kebijakan 
kustom. Kebijakan kustom harus sudah ada di SVM atau dalam sistem file. Anda dapat membuat 
kebijakan snapshot khusus dengan ONTAP CLI atau REST API. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Membuat Kebijakan Snapshot di Dokumentasi ProdukNetApp ONTAP.

11. Pilih Perbarui untuk memperbarui volume.
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Untuk memperbarui konfigurasi volume (CLI)

• Untuk memperbarui konfigurasi FSx untuk volume ONTAP, gunakan perintah CLI update-volume (atau 
operasi UpdateVolumeAPI yang setara), seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

aws fsx update-volume \ 
    --volume-id fsvol-1234567890abcde \ 
    --name new_vol \ 
    --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/new_vol, \ 
           SizeInMegabytes=2048,SnapshotPolicy=default-1weekly, \ 
           StorageEfficiencyEnabled=true

Menghapus volume
Anda dapat menghapus FSx untuk volume ONTAP menggunakan konsol Amazon FSx,AWS CLI, dan API 
Amazon FSx, selain antarmuka baris perintah NetApp ONTAP (CLI) dan REST API.

Important

Anda hanya dapat menghapus volume menggunakan konsol, API,,, atau CLI Amazon FSx,, atau 
CLI jika volume mengaktifkan backup Amazon FSx.

Important

Saat Anda menghapus volume dari konsol Amazon FSx, Anda diberi opsi untuk mengambil 
cadangan akhir volume. Volume baru dapat dibuat dari pencadangan. Kami merekomendasikan 
Anda memilih untuk mengambil backup akhir sebagai praktik terbaik. Jika Anda merasa tidak 
membutuhkannya setelah jangka waktu tertentu, Anda dapat menghapus backup volume akhir 
dan backup volume lainnya yang dibuat secara manual. Secara default, perintahdelete-volume
CLI mengambil cadangan akhir.

Sebelum Anda menghapus volume, pastikan tidak ada aplikasi yang mengakses data dalam volume yang 
ingin Anda hapus.

Untuk menghapus volume (konsol)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Di panel navigasi kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda hapus volume.
3. Pilih tab Volume.
4. Pilih volume yang ingin Anda hapus.
5. Untuk Tindakan, pilih Hapus volume.
6. Di kotak dialog konfirmasi, untuk Buat cadangan akhir, Anda memiliki dua opsi:

• Pilih Ya untuk mengambil cadangan akhir volume. Nama cadangan akhir akan ditampilkan.
• Pilih Tidak jika Anda tidak menginginkan cadangan akhir volume. Anda diminta untuk mengakui 

bahwa setelah volume dihapus, backup otomatis tidak lagi tersedia.
7. Konfirmasikan penghapusan volume dengan memasukkan hapus di bidang Konfirmasi hapus.
8. Pilih Hapus volume.

Untuk menghapus volume (CLI)

• Untuk menghapus FSx untuk volume ONTAP, gunakan perintah CLI delete-volume (atau operasi
DeleteVolumeAPI yang setara), seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut.

134

https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/fsx/update-volume.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/APIReference/API_UpdateVolume.html
https://console.aws.amazon.com/fsx/
https://docs.aws.amazon.com/cli/latest/reference/fsx/delete-volume.html
https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/APIReference/API_DeleteVolume.html


FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Melihat volume

aws fsx delete-volume --volume-id fsvol-1234567890abcde

Melihat volume
Anda dapat melihat volume FSx untuk ONTAP yang saat ini ada di sistem file menggunakan konsol 
Amazon FSx,AWS CLI, dan API Amazon FSx, dan SDK.

Untuk melihat volume pada sistem file Anda:

• Menggunakan konsol — Pilih sistem file untuk melihat laman detail Sistem file. Pilih tab Volume untuk 
mencantumkan semua volume pada sistem file, lalu pilih volume yang ingin Anda lihat.

• Menggunakan CLI atau API - Gunakan perintah describe-volume CLI atau operasi DescribeVolumesAPI.

Mengelola saham SMB
Untuk mengelola pembagian file SMB pada sistem file Amazon FSx Anda, Anda dapat menggunakan GUI 
Folder Bersama Microsoft Windows. GUI Folder Bersama menyediakan lokasi pusat untuk mengelola 
semua folder bersama di mesin virtual penyimpanan Anda (SVM). Prosedur berikut merinci cara membuat, 
memperbarui, dan menghapus pembagian file Anda.

Untuk menghubungkan folder bersama ke sistem file Amazon FSx Anda

1. Luncurkan instans Amazon EC2 Anda dan hubungkan ke Direktori Aktif Microsoft yang tergabung 
dengan sistem file Amazon FSx Anda. Untuk melakukannya, pilih salah satu berikut dari Panduan 
Administrasi AWS Directory Service:

• Bergabung dengan instans EC2 Windows secara mulus
• Secara manual

2. Connect ke instans Anda sebagai pengguna yang merupakan anggota dari grup administrator sistem 
file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menghubungkan ke Instans Windows Anda di Panduan 
Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Windows.

3. Buka menu start dan jalankan fsmgmt.msc menggunakan Jalankan sebagai Administrator. Tindakan 
ini akan membuka alat GUI Folder Bersama.

4. Untuk Tindakan, pilih Connect ke komputer lain.
5. Untuk Komputer lain, masukkan nama DNS untuk mesin virtual penyimpanan Anda (SVM), 

misalnyanetbios_name.corp.example.com.

Untuk menemukan nama DNS SVM Anda di konsol Amazon FSx, pilih mesin virtual Storage, pilih SVM 
Anda, lalu gulir ke bawah ke Endpoint hingga Anda menemukan nama DNS SMB. Anda juga bisa 
mendapatkan nama DNS dalam respon operasi DescribeStorageVirtualMachinesAPI.

6. Pilih OK. Entri untuk sistem file Amazon FSx Anda kemudian muncul dalam daftar untuk alat Folder 
Bersama.

Sekarang Folder Bersama terhubung ke sistem file Amazon FSx Anda, Anda dapat mengelola pembagian 
file Windows pada sistem file dengan tindakan berikut:

Note

Kami menyarankan Anda menemukan saham SMB Anda pada volume selain volume root Anda.
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• Buat pembagian file baru — Di alat Folder Bersama, pilih Pembagian di sebelah kiri untuk melihat 
pembagian aktif untuk sistem file Amazon FSx Anda. Volume ditampilkan terpasang pada jalur yang 
dipilih selama pembuatan volume. Pilih Pembagian Baru dan selesaikan wizard Buat Folder Bersama.

Anda harus membuat folder lokal sebelum membuat pembagian file baru. Anda dapat melakukannya 
sebagai berikut:
• Menggunakan alat Folder Bersama: pilih Jelajahi saat menentukan jalur folder lokal, pilih Buat folder 

baru untuk membuat folder lokal.
• Menggunakan baris perintah:

New-Item -Type Directory -Path \\netbios_name.corp.example.com\C
$volume_path\MyNewFolder

• Mengubah pembagian file — Di alat Folder Bersama, buka menu konteks (klik kanan) untuk pembagian 
file yang ingin Anda ubah dalam panel kanan, lalu pilih Properti. Ubah properti dan pilih OKE.

• Menghapus pembagian file — Di alat Folder Bersama, buka menu konteks (klik kanan) untuk pembagian 
file yang ingin Anda hapus di panel kanan, lalu pilih Berhenti Berbagi.

Note

Menghapus pembagian file dari GUI dimungkinkan hanya jika Anda terhubung ke fsmgmt.msc
menggunakan nama DNS dari sistem file Amazon FSx. Jika Anda terhubung menggunakan 
alamat IP atau nama alias DNS dari sistem file, opsi Berhenti Berbagi tidak akan bekerja dan 
pembagian file tidak akan dihapus.

Mengaudit akses kunci
Amazon FSx for NetApp ONTAP men-support audit akses pengguna akhir ke file dan direktori di mesin 
virtual (SVM)

Topik
• Gambaran umum audit akses file (p. 136)
• Ikhtisar tugas untuk menyiapkan audit akses file (p. 138)

Gambaran umum audit akses file
Mengaudit akses file memungkinkan Anda merekam akses pengguna akhir atas file tunggal dan direktori 
tunggal berdasarkan kebijakan audit yang telah Anda tentukan. Audit akses file dapat membantu Anda 
meningkatkan keamanan sistem dan mengurangi risiko akses tidak sah ke data sistem Anda. Audit akses 
file membantu organisasi Anda tetap mematuhi persyaratan perlindungan data, mengidentifikasi potensi 
ancaman sejak dini, dan mengurangi risiko pelanggaran data.

Di seluruh file dan direktori, Amazon FSx men-support pencatatan upaya yang berhasil (seperti 
pengguna dengan izin yang berhasil mengakses file), upaya yang gagal, atau keduanya. Anda juga dapat 
menonaktifkan audit akses file kapan saja.

Secara default, log peristiwa audit disimpan dalam formatEVTX file, yang memungkinkan Anda melihatnya 
menggunakan Microsoft Event Viewer.

Peristiwa akses SMB yang dapat diaudit
Tabel berikut mencantumkan file SMB dan folder akses peristiwa dapat diaudit.
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ID Acara (EVT/EVTX) Peristiwa Deskripsi Kategori

560/4656 Buka Object/Buat Object AKSES OBJEK: Objek 
(file atau direktori) 
terbuka

Akses file

563/4659 Buka Object dengan 
Intent to Delete

AKSES OBJEK: 
Pegangan ke objek (file 
atau direktori) diminta 
dengan Intent to Delete

Akses file

564/4660 Menghapus Objek AKSES OBJEK: 
Hapus Object (file 
atau direktori). ONTAP 
menghasilkan acara ini 
ketika klien Windows 
mencoba untuk 
menghapus objek (file 
atau direktori)

Akses file

567/4663 Baca Objek/Tulis Objek/
Dapatkan Atribut Objek/
Set Objek Atribut

AKSES OBJEK: Upaya 
akses objek (baca, tulis, 
dapatkan atribut, set 
atribut).

Note

Untuk acara ini, 
ONTAP hanya 
mengaudit 
operasi baca 
SMB pertama 
dan penulisan 
SMB pertama 
(sukses atau 
gagal) pada 
suatu objek. 
Ini mencegah 
ONTAP 
membuat 
entri log yang 
berlebihan 
ketika satu 
klien membuka 
objek dan 
melakukan 
banyak operasi 
baca atau tulis 
berturut-turut 
ke objek yang 
sama.

Akses file

N/4664 Tautan keras AKSES OBJEK: 
Upaya dilakukan untuk 
membuat hard link

Akses file

N/A/N/A ONTAP ID 
Acara 9999

Ubah Nama Objek OBJECT ACCESS: 
Object berganti nama. 

Akses file
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ID Acara (EVT/EVTX) Peristiwa Deskripsi Kategori
Ini adalah acara 
ONTAP. Saat ini tidak 
didukung oleh Windows 
sebagai acara tunggal.

N/A/N/A ONTAP ID 
Acara 9998

Unlink Obyek OBJEK ACCESS: 
Obyek unlinked. Ini 
adalah acara ONTAP. 
Saat ini tidak didukung 
oleh Windows sebagai 
acara tunggal.

Akses file

peristiwa akses NFS yang dapat diaudit
Peristiwa akses file dan folder NFS berikut dapat diaudit.

• MEMBACA
• BUKA
• TUTUP
• READDIR
• MENULIS
• SETATTR
• BUAT
• PRANALA
• OPENATTR
• REMOVE (HAPUS)
• GETATTR
• MEMVERIFIKASI
• NVERIFIKASI
• GANTI NAMA

Ikhtisar tugas untuk menyiapkan audit akses file
Menyiapkan FSx for ONTAP untuk audit akses file melibatkan tugas tingkat tinggi berikut ini:

1. Biasakan diri Anda (p. 139) dengan persyaratan dan pertimbangan audit akses file.
2. Buat konfigurasi audit (p. 139) pada SVM tertentu.
3. Aktifkan audit (p. 140) pada SVM itu.
4. Konfigurasikan kebijakan audit (p. 140) pada file dan direktori Anda.
5. Lihat log peristiwa audit (p. 143) setelah FSx untuk ONTAP memancarkannya.

Rincian tugas disediakan dalam prosedur berikut.

Ulangi tugas untuk SVM lain pada sistem file Anda yang ingin Anda aktifkan audit akses file

138



FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Ikhtisar tugas untuk menyiapkan audit akses file

Persyaratan audit
Sebelum mengkonfigurasi dan mengaktifkan audit pada SVM, Anda harus mengetahui persyaratan dan 
pertimbangan berikut.

• NFS audit mendukung audit Access Control Entries (ACE) ditunjuk sebagai jenisu, yang menghasilkan 
entri log audit ketika akses dicoba pada objek. Untuk audit NFS, tidak ada pemetaan antara bit mode dan 
ACE audit. Saat mengonversi ACL ke bit mode, ACE audit dilewati. Saat mengonversi bit mode ke ACL, 
ACE audit tidak dihasilkan.

• Audit tergantung pada memiliki ruang yang tersedia dalam volume pementasan. (Volume pementasan 
adalah volume khusus yang dibuat oleh ONTAP untuk menyimpan file pementasan, yang merupakan file 
biner perantara pada node individu tempat catatan audit disimpan sebelum konversi ke format file EVTX 
atau XML.) Anda harus memastikan bahwa ada ruang yang cukup untuk volume pementasan dalam 
agregat yang berisi volume yang diaudit.

• Audit tergantung pada memiliki ruang yang tersedia dalam volume yang berisi direktori tempat log 
peristiwa audit yang dikonversi disimpan. Anda harus memastikan bahwa ada cukup ruang dalam 
volume yang digunakan untuk menyimpan log acara. Anda dapat menentukan jumlah log audit yang 
akan disimpan di direktori audit dengan menggunakan-rotate-limit parameter saat membuat 
konfigurasi audit, yang dapat membantu memastikan bahwa ada cukup ruang yang tersedia untuk log 
audit dalam volume.

Membuat konfigurasi audit pada SVM
Sebelum Anda dapat mulai mengaudit file dan direktori peristiwa, Anda harus membuat konfigurasi audit 
pada Storage Virtual Machine (SVM). Setelah membuat konfigurasi audit, Anda harus mengaktifkan pada 
SVM.

Sebelum Anda menggunakanvserver audit create perintah untuk membuat konfigurasi audit, 
pastikan Anda telah membuat direktori untuk digunakan sebagai tujuan untuk log, dan bahwa direktori tidak 
memiliki symlink. Anda menentukan direktori tujuan dengan-destination parameter.

Anda dapat membuat konfigurasi audit yang memutar log audit berdasarkan ukuran log atau jadwal, 
sebagai berikut:

• Untuk memutar log audit berdasarkan ukuran log, gunakan perintah ini:

vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}] [-rotate-
limit integer] [-rotate-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]}]

Contoh berikut membuat konfigurasi audit untuk SVM bernamasvm1 yang mengaudit operasi file dan 
logon CIFS (SMB) dan peristiwa logoff (default) menggunakan rotasi berbasis ukuran. Format log 
adalahEVTX (default), log disimpan dalam/audit_log direktori, dan Anda akan memiliki file log tunggal 
pada satu waktu (hingga 200MB dalam ukuran).

vserver audit create -vserver svm1 -destination /audit_log -rotate-size 200MB

• Untuk memutar log audit berdasarkan jadwal, gunakan perintah ini:

vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}] 
        [-rotate-limit integer] [-rotate-schedule-month chron_month] 
        [-rotate-schedule-dayofweek chron_dayofweek] [-rotate-schedule-
day chron_dayofmonth] 
        [-rotate-schedule-hour chron_hour] [-rotate-schedule-minute chron_minute]
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-rotate-schedule-minuteParameter diperlukan jika Anda mengonfigurasi rotasi log audit berbasis 
waktu.

Contoh berikut membuat konfigurasi audit untuk SVM bernamasvm2 menggunakan rotasi berbasis 
waktu. Format log adalahEVTX (default) dan log audit diputar setiap bulan, pukul 12:30 pada semua hari 
dalam seminggu.

vserver audit create -vserver svm2 -destination /audit_log -rotate-size 200MB  -rotate-
schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour 12 -rotate-
schedule-minute 30

Anda dapat menggunakan-format parameter untuk menentukan apakah log audit dibuat dalamEVTX
format yang dikonversi (default) atau dalam formatXML file. EVTXFormat ini memungkinkan Anda untuk 
melihat file log dengan Microsoft Event Viewer.

Secara default, kategori peristiwa yang akan diaudit adalah peristiwa akses file (baik SMB dan NFS), CIFS 
(SMB) logon dan peristiwa logoff, dan peristiwa perubahan kebijakan otorisasi. Anda dapat memiliki kontrol 
yang lebih besar atas peristiwa mana yang akan dicatat oleh-events parameter, yang memiliki format 
berikut:

-events {file-ops|cifs-logon-logoff|cap-staging|file-share|audit-policy-change|user-
account|authorization-policy-change|security-group}

Misalnya, menggunakan-events file-share memungkinkan audit peristiwa berbagi file.

Untuk informasi selengkapnya tentangvserver audit create perintah, lihat Membuat konfigurasi audit.

Mengaktifkan audit pada SVM
Setelah selesai menyiapkan konfigurasi audit, Anda harus mengaktifkan audit di SVM. Untuk 
melakukannya, gunakan perintah berikut:

vserver audit enable -vserver svm_name

Misalnya, gunakan perintah berikut untuk mengaktifkan audit pada SVM yang bernamasvm1.

vserver audit enable -vserver svm1

Anda dapat menonaktifkan audit akses kapan saja. Misalnya, gunakan perintah berikut untuk 
menonaktifkan audit pada SVM bernamasvm4.

vserver audit disable -vserver svm4

Bila Anda menonaktifkan audit, konfigurasi audit tidak dihapus di SVM, yang berarti Anda dapat 
mengaktifkan kembali audit pada SVM tersebut kapan saja.

Mengkonfigurasi kebijakan audit file dan folder
Anda perlu mengkonfigurasi kebijakan audit pada file dan folder yang ingin Anda audit untuk upaya akses 
pengguna. Anda dapat mengonfigurasi kebijakan audit untuk memantau upaya akses yang berhasil dan 
gagal.

Anda dapat mengkonfigurasi kebijakan audit SMB dan NFS. Kebijakan audit SMB dan NFS memiliki 
persyaratan konfigurasi yang berbeda dan kemampuan audit berdasarkan gaya keamanan volume.
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Kebijakan audit pada file dan direktori gaya keamanan NTFS

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan audit NTFS dengan menggunakan tab Keamanan Windows atau CLI 
ONTAP.

Untuk mengkonfigurasi kebijakan audit NTFS (tab Keamanan Windows)

Anda mengkonfigurasi kebijakan audit NTFS dengan menambahkan entri ke NTFS SACL yang terkait 
dengan deskriptor keamanan NTFS. Deskriptor keamanan kemudian diterapkan ke file dan direktori NTFS. 
Tugas-tugas ini secara otomatis ditangani oleh GUI Windows. Deskriptor keamanan dapat berisi daftar 
kontrol akses diskresioner (DACL) untuk menerapkan izin akses file dan folder, SACL untuk audit file dan 
folder, atau SACl dan DACL.

1. Dari menu Alat di Windows Explorer, pilih Peta drive jaringan.
2. Lengkapi kotak Map Network Drive:

a. Pilih huruf Drive.
b. Di kotak Folder, ketik nama server SMB (CIFS) yang berisi berbagi, memegang data yang ingin 

Anda audit dan nama berbagi.
c. Pilih Selesai.

Drive yang Anda pilih sudah terpasang dan siap dengan jendela Windows Explorer yang menampilkan 
file dan folder yang terdapat di dalam share.

3. Pilih file atau direktori yang ingin Anda aktifkan akses audit.
4. Klik kanan pada file atau direktori, lalu pilih Properti.
5. Pilih tab Security.
6. Klik Lanjutan.
7. Pilih tab Audit.
8. Lakukan tindakan yang diinginkan:

Jika Anda ingin... Lakukan hal berikut

Menyiapkan audit untuk 
pengguna atau grup 
baru

1. Pilih Tambahkan.
2. Di kotak Masukkan nama objek yang akan dipilih, ketik nama pengguna 

atau grup yang ingin Anda tambahkan.
3. Pilih OKE.

Menghapus audit dari 
pengguna atau grup

1. Di kotak Masukkan nama objek yang akan dipilih, pilih pengguna atau 
grup yang ingin Anda hapus.

2. Pilih Hapus.
3. Pilih OKE.
4. Lewati sisa prosedur ini.

Mengubah audit untuk 
pengguna atau grup

1. Di kotak Masukkan nama objek untuk dipilih, pilih pengguna atau grup 
yang ingin Anda ubah.

2. Pilih Edit.
3. Pilih OKE.

Jika Anda menyiapkan audit pada pengguna atau grup atau mengubah audit pada pengguna atau 
grup yang ada, kotak Entri Audit untuk objek akan terbuka.

9. Di kotak Terapkan ke, pilih bagaimana Anda ingin menerapkan entri audit ini.
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Jika Anda menyiapkan audit pada satu file, kotak Terapkan ke tidak aktif, karena default ke objek ini 
saja.

10. Di kotak Akses, pilih apa yang ingin diaudit dan apakah Anda ingin mengaudit peristiwa yang berhasil, 
peristiwa kegagalan, atau keduanya.

• Untuk mengaudit acara yang berhasil, pilih kotak Sukses.
• Untuk mengaudit kejadian kegagalan, pilih kotak Kegagalan.

Pilih tindakan yang perlu Anda pantau untuk memenuhi persyaratan keamanan Anda. Untuk informasi 
lebih lanjut tentang peristiwa audit ini, lihat dokumentasi Windows. Anda dapat mengaudit peristiwa 
berikut:

• Kontrol penuh
• Melintasi folder/mengeksekusi file
• Daftar folder/baca data
• Baca atribut
• Baca atribut diperpanjang
• Buat file/tulis data
• Buat folder/tambahkan data
• Tulis atribut
• Tulis atribut diperpanjang
• Menghapus subfolder dan file
• Hapus
• Izin baca
• Mengubah izin
• Ambil kepemilikan

11. Jika Anda tidak ingin pengaturan audit menyebar ke file dan folder berikutnya dari wadah asli, pilih 
kotak Terapkan entri audit ini ke objek dan/atau kontainer dalam kotak hanya kontainer ini.

12. Pilih Apply (Terapkan).
13. Setelah Anda selesai menambahkan, menghapus, atau mengedit entri audit, pilih OK.

Kotak Entri Audit untuk objek ditutup.
14. Di kotak Audit, pilih pengaturan warisan untuk folder ini. Pilih hanya tingkat minimal yang menyediakan 

peristiwa audit yang memenuhi persyaratan keamanan Anda.

Anda dapat memilih salah satu dari yang berikut ini:

• Pilih Sertakan entri audit yang dapat diwariskan dari kotak induk objek ini.
• Pilih kotak Ganti semua entri audit warisan yang ada pada semua keturunan dengan entri audit yang 

dapat diwariskan dari objek ini.
• Pilih kedua kotak.
• Pilih tidak ada kotak.

Jika Anda menyetel SACL pada satu file, kotak Ganti semua entri audit warisan yang ada pada semua 
keturunan dengan entri audit yang dapat diwariskan dari objek ini tidak ada di kotak Audit.

15. Pilih OKE.
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Untuk mengkonfigurasi kebijakan audit NTFS (ONTAP CLI)

Dengan menggunakan ONTAP CLI, Anda dapat mengkonfigurasi kebijakan audit NTFS tanpa perlu 
terhubung ke data menggunakan berbagi SMB pada klien Windows.

• Anda dapat mengkonfigurasi kebijakan audit NTFS dengan menggunakan keluarga perintah direktori 
file keamanan vserver.

Misalnya, perintah berikut menerapkan kebijakan keamanan bernamap1 SVM bernamavs0.

vserver security file-directory apply -vserver vs0 -policy-name p1

Kebijakan audit pada file dan direktori gaya keamanan UNIX
Anda mengkonfigurasi audit untuk file dan direktori gaya keamanan UNIX dengan menambahkan ACE 
audit (ekspresi kontrol akses) ke NFS v4.x ACL (daftar kontrol akses). Ini memungkinkan Anda untuk 
memantau acara akses file dan direktori NFS tertentu untuk tujuan keamanan.

Note

Untuk NFS v4.x, ACE diskresioner dan sistem disimpan dalam ACL yang sama. Oleh karena 
itu, Anda harus berhati-hati saat menambahkan ACE audit ke ACL yang ada untuk menghindari 
Timpa dan kehilangan ACL yang ada. Urutan di mana Anda menambahkan ACE audit ke ACL 
yang ada tidak masalah.

Untuk mengkonfigurasi kebijakan audit UNIX

1. Ambil ACL yang ada untuk file atau direktori dengan menggunakan perintahnfs4_getfacl atau 
setara.

2. Tambahkan ACE audit yang diinginkan.
3. Terapkan ACL yang diperbarui ke file atau direktori dengan menggunakan perintahnfs4_setfacl

atau setara.

Contoh ini menggunakan-a opsi untuk memberikan pengguna (bernamatestuser) izin baca ke file 
bernamafile1.

nfs4_setfacl -a "A::testuser@example.com:R" file1

Melihat log event
Anda dapat melihat log peristiwa audit yang disimpan dalam formatEVTX atauXML file.

• EVTXformat file - Anda dapat membuka log peristiwaEVTX audit yang dikonversi sebagai file yang 
disimpan menggunakan Microsoft Event Viewer.

Ada dua pilihan yang dapat Anda gunakan saat melihat log peristiwa menggunakan Event Viewer:
• Tampilan umum: Informasi yang umum untuk semua acara ditampilkan untuk catatan acara. Data 

khusus peristiwa untuk catatan peristiwa tidak ditampilkan. Anda dapat menggunakan tampilan 
terperinci untuk menampilkan data khusus acara.

• Tampilan terperinci: Tampilan ramah dan tampilan XMLtersedia. Tampilan ramah dan tampilan 
XMLmenampilkan kedua informasi yang umum untuk semua peristiwa dan data khusus peristiwa untuk 
catatan peristiwa.

• XMLformat file - Anda dapat melihat dan memproses log peristiwa audit XMLpada aplikasi pihak ketiga 
yang mendukung format file XML-nya. Alat tampilan XMLdapat digunakan untuk melihat log audit 
asalkan Anda memiliki skema XMLdan informasi tentang definisi untuk bidang XML-nya.
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Menskalakan kapasitas penyimpanan SSD dan 
IOPS yang disediakan

Saat Anda memerlukan penyimpanan tambahan untuk bagian aktif kumpulan data Anda, Anda dapat 
meningkatkan kapasitas penyimpanan solid state drive (SSD) sistem file Amazon FSx untuk NetApp 
ONTAP Anda. Anda dapat melakukannya dengan menggunakan konsol Amazon FSx, API Amazon FSx,, () 
Amazon FSx, atau () Amazon FSx, API Amazon FSx, API Amazon FSx, atauAWS Command Line Interface 
(AWS CLI) Amazon FSx

Anda juga dapat mengubah IOPS SSD yang disediakan untuk sistem file Anda, baik ketika Anda 
meningkatkan kapasitas penyimpanan SSD utama atau sebagai tindakan independen. Untuk informasi 
selengkapnya tentang penskalaan kapasitas penyimpanan SSD utama sistem file dan jumlah IOPS yang 
disediakan, lihatMemperbarui kapasitas penyimpanan dan IOPS (p. 58).

Mengelola kapasitas throughput
FSx for ONTAP mengkonfigurasi kapasitas throughput saat Anda membuat sistem file. Anda dapat 
mengubah kapasitas throughput sistem file Anda kapan saja. Perlu diingat bahwa sistem file Anda 
memerlukan konfigurasi khusus untuk mencapai jumlah maksimum kapasitas throughput. Misalnya, untuk 
menyediakan kapasitas throughput 4 Gbps, sistem file Anda memerlukan konfigurasi dengan kapasitas 
penyimpanan SSD minimal 5.120 GiB dan 160.000 IOPS SSD. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Dampak kapasitas throughput terhadap performa (p. 109).

Kapasitas throughput adalah salah satu faktor yang menentukan kecepatan di mana server file yang meng-
hosting sistem file dapat menyediakan data file. Semakin tinggi tingkat kapasitas throughput semakin tinggi 
pula tingkat jaringan yang lebih tinggi, operasi I/O membaca disk per detik (IOPS), dan kapasitas caching 
data pada server file. Untuk informasi selengkapnya, lihat Performa (p. 106).

Ketika Anda mengubah kapasitas throughput sistem file Anda, Amazon FSx akan mematikan server file 
yang memberdayakan sistem file Anda. Sistem file Single-AZ dan Multi-AZ mengalami failover dan failback 
otomatis selama proses ini, yang biasanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk menyelesaikannya. 
Proses failover dan failback transparan untuk klien NFS (Network File Sharing), SMB (Server Message 
Block), dan iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface), yang memungkinkan beban kerja Anda 
untuk terus berjalan tanpa gangguan atau intervensi manual. Anda akan ditagih atas jumlah baru kapasitas 
throughput begitu tersedia untuk sistem file Anda.

Note

Untuk memastikan integritas data selama aktivitas pemeliharaan, FSx for ONTAP menutup 
semua kunci oportunistik dan menyelesaikan setiap operasi menulis tertunda ke volume 
penyimpanan yang mendasari ari ari hosting sistem file Anda sebelum pemeliharaan dimulai. 
Selama jendela pemeliharaan sistem file terjadwal, modifikasi sistem (seperti modifikasi kapasitas 
throughput Anda) mungkin tertunda. Pemeliharaan sistem dapat menyebabkan perubahan ini 
mengantri sampai diproses. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Jendela 
pemeliharaan” (p. 148).

Topik
• Kapan harus mengubah kapasitas throughput (p. 145)
• Bagaimana throughput bersamaan dan permintaan penskalaan penyimpanan ditangani (p. 145)
• Bagaimana cara mengubah kapasitas throughput (p. 145)
• Memantau perubahan kapasitas throughput pada konsol (p. 146)
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Kapan harus mengubah kapasitas throughput
Amazon FSx terintegrasi dengan Amazon CloudWatch, yang membantu Anda untuk memantau tingkat 
penggunaan throughput pada sistem file Anda yang sedang berlangsung. Kinerja IOPS dan kinerja 
IOPS yang dapat Anda jalankan melalui sistem file tergantung pada karakteristik beban kerja spesifik 
Anda, selain kapasitas throughput sistem file Anda. Sebagai aturan, Anda harus menyediakan kapasitas 
throughput yang cukup untuk mendukung throughput baca beban kerja Anda ditambah dua kali throughput 
tulis beban kerja Anda. Anda dapat menggunakan CloudWatch metrik untuk menentukan dimensi mana 
yang akan diubah guna meningkatkan kinerja. Untuk informasi selengkapnya, lihat the section called “Cara 
menggunakan FSx untuk CloudWatch metrik ONTAP” (p. 207).

Bagaimana throughput bersamaan dan permintaan 
penskalaan penyimpanan ditangani
Anda dapat meminta pembaruan kapasitas throughput sebelum kapasitas penyimpanan SSD dan alur 
kerja pembaruan IOPS yang disediakan dimulai atau saat sedang berlangsung. Urutan bagaimana Amazon 
FSx menangani dua permintaan adalah sebagai berikut:

• Jika Anda mengirimkan pembaruan SSD/IOPS dan pemutakhiran kapasitas throughput pada saat yang 
sama, kedua permintaan diterima. Pembaruan SSD/IOPS diprioritaskan sebelum pembaruan kapasitas 
throughput.

• Jika Anda mengirimkan pemutakhiran kapasitas throughput saat pembaruan SSD/IOPS sedang 
berlangsung, permintaan pemutakhiran kapasitas throughput diterima dan antrean terjadi setelah 
pembaruan SSD/IOPS. Pembaruan kapasitas throughput dimulai setelah SSD/IOPS diperbarui (nilai 
baru tersedia) dan selama langkah pengoptimalan. Ini biasanya memakan waktu kurang dari 10 menit.

• Jika Anda mengirimkan pembaruan SSD/IOPS saat pembaruan kapasitas throughput sedang 
berlangsung, permintaan pembaruan penyimpanan SSD/IOPS diterima dan diantrekan untuk memulai 
setelah pembaruan kapasitas throughput selesai (kapasitas throughput baru tersedia). Ini biasanya 
memerlukan waktu 20 menit.

Untuk informasi selengkapnya tentang penyimpanan SSD dan pembaruan IOPS yang disediakan, 
lihatMengelola kapasitas penyimpanan (p. 55).

Bagaimana cara mengubah kapasitas throughput
Anda dapat mengubah kapasitas throughput pada sistem file dengan menggunakan konsol Amazon FSx, 
AWS Command Line Interface (AWS CLI), atau API Amazon FSx.

Untuk mengubah kapasitas throughput sistem file (CLI)

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Arahkan ke Sistem file, dan pilih sistem file ONTAP yang ingin Anda tingkatkan kapasitas 

throughputnya.
3. Untuk Tindakan, pilih Perbarui kapasitas throughput. Atau, pada panel Ringkasan, pilih Perbarui di 

samping Kapasitas throughput pada sistem file.

4. Pilih nilai baru untuk Kapasitas throughput dari daftar.
Note

Anda dapat mengubah kapasitas throughput untuk FSx apa pun untuk sistem file ONTAP. 
Namun, hanya sistem file yang dibuat pada atau setelah 9 Desember 2021 yang dapat 
mendukung kapasitas throughput 128 MB/s atau 256 MB/s.
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5. Pilih Perbarui untuk memulai pembaruan kapasitas throughput.
6. Anda dapat memantau perkembangan pembaruan pada laman rincian Sistem file pada tab

Pembaruan.

Anda dapat memantau perkembangan pembaruan dengan menggunakan konsol Amazon FSx, AWS 
CLI, dan API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau perubahan kapasitas throughput pada 
konsol (p. 146).

Untuk mengubah kapasitas throughput sistem file (CLI)

Untuk mengubah kapasitas throughput sistem file, gunakanAWS CLI perintah update-file-system. Atur 
parameter berikut:

• --file-system-id untuk ID dari sistem file yang Anda perbarui.
• ThroughputCapacity untuk nilai yang diinginkan untuk memperbarui properti sistem file.

Anda dapat memantau perkembangan pembaruan dengan menggunakan konsol Amazon FSx, AWS 
CLI, dan API. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memantau perubahan kapasitas throughput pada 
konsol (p. 146).

Memantau perubahan kapasitas throughput pada 
konsol
Anda dapat memantau perkembangan peningkatan kapasitas throughput menggunakan konsol Amazon 
FSx, API, atau AWS CLI.

Memantau perubahan kapasitas throughput pada konsol
Pada tab Pembaruan pada jendela Rincian sistem file, Anda dapat melihat 10 tindakan pembaruan terkini 
untuk masing-masing jenis tindakan pembaruan.

Untuk melakukan tindakan pembaruan kapasitas throughput, Anda dapat melihat informasi berikut.

Jenis pembaruan

Jenis yang didukung adalah Kapasitas throughput, Kapasitas penyimpanan, dan Optimisasi 
penyimpanan.

Nilai target

Nilai yang diinginkan untuk mengubah kapasitas throughput pada sistem file.
Status

Status terkini dari pembaruan tersebut. Untuk pembaruan kapasitas throughput, nilai yang mungkin 
didapat adalah sebagai berikut:
• Tertunda – Amazon FSx telah menerima permintaan pembaruan, namun belum mulai 

memprosesnya.
• Dalam proses – Amazon FSx sedang memproses permintaan pembaruan.
• Selesai – Pembaruan kapasitas throughput berhasil diselesaikan.
• Gagal – Pembaruan kapasitas throughput gagal. Pilih tanda tanya (?) untuk melihat secara terperinci 

mengapa pembaruan throughput gagal.
Waktu permintaan

Waktu saat Amazon FSx menerima permintaan tindakan pembaruan.
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Memantau perubahan dengan AWS CLI dan API
Anda dapat melihat dan memantau permintaan perubahan kapasitas throughput sistem file dengan 
menggunakan perintah describe-file-systemsCLI dan tindakan DescribeFileSystemsAPI. Daftar
AdministrativeActions berisi 10 tindakan pembaruan terkini untuk setiap jenis tindakan 
administratif. Jika Anda mengubah kapasitas throughput sistem file, muncul sebuah tindakan administratif
FILE_SYSTEM_UPDATE.

Contoh berikut menunjukkan kutipan tanggapan atas perintah CLI describe-file-systems. Sistem file 
tersebut memiliki kapasitas throughput 128 MB/s, dan kapasitas throughput targetnya adalah 256 MB/s.

.

.

. 
    "ThroughputCapacity": 128,
"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1581694764.757, 
        "Status": "PENDING", 
        "TargetFileSystemValues": { 
          "OntapConfiguration": { 
            "ThroughputCapacity": 256 
          } 
        } 
    }
]

Ketika Amazon FSx memproses tindakan dengan sukses, statusnya berubah menjadiCOMPLETED. 
Kapasitas throughput yang baru kemudian tersedia untuk sistem file tersebut, dan tampak dalam properti
ThroughputCapacity. Ini ditunjukkan dalam kutipan tanggapan atas perintah CLI describe-file-systems
berikut.

.

.

. 
    "ThroughputCapacity": 256,
"AdministrativeActions": [ 
    { 
        "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE", 
        "RequestTime": 1581694764.757, 
        "Status": "COMPLETED", 
        "TargetFileSystemValues": { 
          "OntapConfiguration": { 
            "ThroughputCapacity": 256 
          } 
        } 
    }
]

Jika perubahan kapasitas throughput gagal, statusnya berubah menjadi FAILED, dan properti
FailureDetails memberikan informasi tentang kegagalan tersebut.
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Mengoptimalkan kinerja dengan windows 
pemeliharaan Amazon FSx

Sebagai layanan yang dikelola sepenuhnya, FSx untuk ONTAP secara teratur melakukan pemeliharaan 
dan pembaruan pada sistem file Anda. Perawatan ini tidak berdampak pada sebagian besar beban 
kerja. Untuk beban kerja yang peka terhadap kinerja, pada kesempatan yang jarang terjadi, Anda 
mungkin melihat dampak singkat (<60 detik) terhadap kinerja saat pemeliharaan terjadi; Amazon FSx 
memungkinkan Anda menggunakan jendela pemeliharaan untuk mengontrol kapan aktivitas pemeliharaan 
potensinya terjadi.

Patching jarang terjadi, biasanya setiap beberapa minggu sekali. Patching hanya memerlukan sebagian 
kecil dari jendela pemeliharaan 30 menit Anda. Selama beberapa menit, sistem file secara otomatis gagal 
dan gagal kembali. Anda memilih jendela pemeliharaan selama pembuatan sistem file. Jika Anda tidak 
memiliki preferensi waktu, maka jendela default 30 menit ditugaskan.

FSx untuk ONTAP memungkinkan Anda menyesuaikan jendela pemeliharaan sesuai kebutuhan untuk 
mengakomodasi beban kerja dan persyaratan operasional Anda. Anda dapat memindahkan jendela 
pemeliharaan sesering yang diperlukan, asalkan jendela pemeliharaan dijadwalkan setidaknya sekali 
setiap 14 hari. Jika patch dilepaskan dan Anda belum menjadwalkan jendela pemeliharaan dalam 14 hari, 
FSx untuk ONTAP akan melanjutkan pemeliharaan pada sistem file untuk memastikan keamanan dan 
keandalannya.

Note

Untuk memastikan integritas data selama aktivitas pemeliharaan, FSx for ONTAP menutup semua 
kunci oportunistik dan menyelesaikan setiap operasi menulis tertunda ke volume penyimpanan 
yang mendasari hosting sistem file Anda sebelum pemeliharaan dimulai.

Anda dapat menggunakan Konsol Manajemen Amazon FSx, AWS CLI, AWS API, atau salah satu dari SDK 
AWS untuk mengubah jendela pemeliharaan untuk sistem file Anda.

Untuk mengubah jendela (konsol) pemeliharaan mingguan

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
2. Pilih Sistem file di kolom navigasi sebelah kiri.
3. Pilih sistem file yang ingin Anda ubah jendela pemeliharaan mingguannya. Halaman detail sistem file

Ringkasan muncul.
4. Pilih Administrasi untuk menampilkan panel Pengaturan administrasi sistem file.
5. Pilih Perbarui untuk menampilkan jendela Ubah waktu pemeliharaan.
6. Masukkan hari dan waktu baru yang Anda ingin jendela pemeliharaan mingguannya dimulai.
7. Pilih Simpan untuk menyimpan perubahan Anda. Waktu mulai pemeliharaan baru ditampilkan di

Pengaturan Administrasi.

Untuk mengubah jendela pemeliharaan mingguan menggunakan perintah update-file-systemCLI, 
lihatUntuk memperbarui sistem file (CLI) (p. 119).

Memberi tanda sumber daya Amazon FSx Anda
Untuk membantu Anda mengelola sistem file dan sumber daya Amazon FSx lainnya, Anda dapat 
menetapkan metadata Anda sendiri ke setiap sumber daya dalam bentuk tanda. Dengan tanda, Anda 
dapat mengategorikanAWS sumber daya Anda dengan berbagai cara, misalnya, berdasarkan tujuan, 
pemilik, atau lingkungan saja. Kategorisasi ini berguna ketika Anda memiliki banyak sumber daya 
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dengan jenis yang sama—Anda dapat dengan segera mengidentifikasi sumber daya yang spesifik 
berdasarkan tanda yang telah Anda tetapkan pada sumber daya tersebut. Topik ini menjelaskan tanda dan 
menunjukkan kepada Anda cara membuatnya.

Topik
• Dasar tanda (p. 149)
• Menandai Sumber Daya Anda (p. 150)
• Menyalin tag ke pencadangan (p. 150)
• Pembatasan tanda (p. 151)
• Izin dan penandaan (p. 151)

Dasar tanda
Tanda adalah label yang Anda tetapkan ke sumber daya AWS. Setiap tag terdiri dari dua bagian yang 
Anda tentukan:

• Sebuah kunci tag (misalnya, CostCenter, Environment, atau Project). Kunci tag peka huruf besar 
dan kecil.

• Nilai tag (misalnya, 111122223333 atauProduction). Seperti kunci tanda, nilai tanda peka huruf besar 
dan kecil. Nilai tag bersifat opsional.

Anda dapat menggunakan tanda untuk mengategorikanAWS sumber daya Anda dengan berbagai 
cara, misalnya, berdasarkan tujuan, pemilik, atau lingkungan saja. Misalnya, Anda dapat menentukan 
serangkaian tanda untuk sistem file Amazon FSx akun Anda yang dapat membantu Anda melacak setiap 
pemilik dan tingkat tumpukan instans.

Sebaiknya Anda merancang seperangkat kunci tanda yang memenuhi kebutuhan Anda untuk setiap jenis 
sumber daya. Penggunaan seperangkat kunci tanda yang konsisten akan mempermudah Anda dalam 
mengelola sumber daya Anda. Anda dapat mencari dan memfilter sumber daya berdasarkan tanda yang 
Anda tambahkan. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara implementasi strategi penandaan sumber daya 
yang efektif, lihat Memberi tag padaAWS sumber daya dalam Referensi Umum AWS.

Beberapa perilaku penandaan yang perlu diingat:

• Tanda tidak memiliki makna semantik pada Amazon FSx dan diterjemahkan sebagai serangkaian 
karakter saja.

• Selain itu, tanda tidak dapat menetapkan secara otomatis ke sumber daya Anda.
• Anda dapat mengedit kunci dan nilai tanda, dan Anda dapat menghapus tanda dari sumber daya pada 

saat kapan pun.
• Anda dapat mengatur nilai tanda ke sebuah string kosong, tetapi Anda tidak dapat mengatur nilai tanda 

menjadi tidak dapat diaturnull.
• Jika Anda menambahkan tanda yang memiliki kunci yang sama dengan tanda yang telah ada pada 

sumber daya tersebut, nilai yang baru akan menimpa nilai yang lama.
• Jika Anda menghapus sumber daya, semua tanda untuk sumber daya tersebut juga dihapus.
• Jika Anda menggunakan Amazon FSx API,AWS Command Line Interface (AWS CLI), atauAWS SDK, 

Anda dapat melakukan hal berikut:
• Anda dapat menggunakan tindakanTagResource API untuk menerapkan tanda ke sumber daya yang 

sudah ada.
• Untuk beberapa tindakan pembuatan sumber daya, Anda dapat menentukan tanda untuk sumber daya 

saat sumber daya diciptakan. Dengan menandai sumber daya pada saat pembuatan, Anda dapat 
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menghilangkan kebutuhan untuk menjalankan skrip penandaan khusus setelah pembuatan sumber 
daya.

Jika tanda tidak dapat diterapkan selama pembuatan sumber daya, Amazon FSx me-rollback proses 
pembuatan sumber daya akan dirollback. Perilaku ini membantu memastikan bahwa sumber daya 
diciptakan dengan tanda atau tidak dibuat sama sekali, dan tidak akan ada sumber daya yang 
dibiarkan tidak diberi tanda pada waktu kapan pun.

Note

Izin in in in in in tag pada sumber daya saat penciptaan.AWS Identity and Access 
Management Untuk informasi selengkapnya, lihat Memberikan izin untuk memberi tanda pada 
sumber daya saat sumber daya tersebut dibuat (p. 175).

Menandai Sumber Daya Anda
Anda dapat menandai sumber daya Amazon FSx yang ada dalam akun Anda. Jika Anda menggunakan 
konsol Amazon FSx, Anda dapat menerapkan tanda ke sumber daya dengan menggunakan tab Tags
pada layar sumber daya yang relevan. Ketika Anda membuat sumber daya, Anda dapat menerapkan kunci
Nama dengan nilai, dan Anda dapat menerapkan tag pilihan Anda saat membuat sistem file baru. Namun, 
meskipun konsol mengorganisasi sumber daya sesuai dengan kunci Name, kunci ini tidak memiliki makna 
semantik pada layanan Amazon FSx.

Untuk mengimplementasikan kontrol terperinci atas pengguna dan grup yang dapat memberi tag pada 
sumber daya saat pembuatan, Anda dapat menerapkan izin tingkat sumber daya berbasis tag dalam 
kebijakan IAM Anda ke tindakan Amazon FSx API yang mendukung pemberian tag saat pembuatan. 
Dengan menggunakan izin tersebut dalam kebijakan Anda, Anda mendapat manfaat berikut:

• Sumber daya Anda diamankan dari penciptaan.
• Karena tanda segera diterapkan pada sumber daya Anda, izin tingkat sumber daya berbasis tanda apa 

pun yang mengontrol penggunaan sumber daya akan efektif segera.
• Sumber daya Anda dapat dilacak dan dilaporkan dengan lebih akurat.
• Anda dapat menerapkan penggunaan penandaan pada sumber daya baru, dan mengontrol kunci dan 

nilai tanda mana yang ditetapkan pada sumber daya Anda.

Untuk mengontrol kunci dan nilai tanda mana yang ditetapkan pada sumber daya yang sudah ada, 
Anda dapat menerapkan izin tingkat sumber daya ke tindakanUntagResource Amazon FSx API dalam 
kebijakan IAM Anda.TagResource

Untuk informasi lebih lanjut tentang izin yang diperlukan untuk memberi tag pada sumber daya Amazon 
FSx saat pembuatan, lihatMemberikan izin untuk memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya 
tersebut dibuat (p. 175).

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan tanda untuk membatasi akses ke sumber daya 
Amazon FSx dalam kebijakan IAM, lihatMenggunakan tanda untuk mengontrol akses ke sumber daya 
Amazon FSx Anda (p. 176).

Untuk informasi tentang pemberian tag pada sumber daya Anda untuk penagihan, lihat Menggunakan 
tanda alokasi biaya dalam PanduanAWS Billing Pengguna.

Menyalin tag ke pencadangan
Saat Anda membuat atau memperbarui volume di Amazon FSx API atauAWS CLI, Anda dapat 
mengaktifkanCopyTagsToBackups untuk secara otomatis menyalin tag apa pun dari volume Anda ke 
cadangan.
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Note

Jika Anda menentukan tag saat membuat cadangan yang dimulai pengguna (termasuk tag nama 
saat Anda membuat cadangan menggunakan konsol Amazon FSx), tag tidak akan disalin dari 
volume meskipun Anda telah mengaktifkannyaCopyTagsToBackups.

Untuk informasi lebih lanjut tentang pencadangan, lihatBekerja dengan backup (p. 86). Untuk informasi 
selengkapnya tentang mengaktifkanCopyTagsToBackups, lihatUntuk membuat volume (CLI) (p. 131)
danUntuk memperbarui konfigurasi volume (CLI) (p. 134) di Panduan Pengguna Amazon FSx for NetApp 
ONTAP atau CreateVolumedan UpdateVolumedalam Referensi API Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Pembatasan tanda
Batasan dasar berikut berlaku untuk tanda:

• Jumlah maksimum tag per sumber daya adalah 50.
• Panjang kunci maksimum adalah 128 karakter Unicode dalam UTF-8.
• Panjang nilai maksimum adalah 256 karakter Unicode dalam UTF-8.
• Karakter yang diizinkan adalah huruf, angka, dan spasi yang dapat diwakili dalam UTF-8, dan karakter 

berikut:+- (tanda hubung)=._ (garis bawah):/@.
• Untuk setiap sumber daya, setiap kunci tanda harus unik, dan setiap kunci tanda hanya dapat memiliki 

satu nilai.
• Kunci dan nilai tag peka huruf besar dan kecil.
• Prefiks aws: disimpan untuk penggunaan AWS. Jika sebuah tanda memiliki kunci tanda dengan prefiks 

ini, Anda tidak dapat mengedit atau menghapus kunci atau nilai tanda tersebut tidak dapat diubah. Tanda 
dengan prefiks aws: tidak mengurangi batas tanda per batas sumber daya Anda.

Anda tidak dapat menghapus sumber daya hanya karena tanda saja; Anda harus menentukan 
pengidentifikasi sumber daya tersebut saja. Misalnya, untuk menghapus sistem file yang Anda beri tag 
dengan tanda kunci yang disebutDeleteMe, Anda harus menggunakanDeleteFileSystem tindakan 
dengan pengidentifikasi sumber daya sistem file, misalnyafs-1234567890abcdef0.

Saat Anda memberi tag pada sumber daya publik atau berbagi, tanda yang Anda tetapkan hanya tersedia 
untuk sumber daya AndaAkun AWS; tidak ada yangAkun AWS memiliki akses ke tanda tersebut. Untuk 
kontrol akses berbasis tanda ke sumber daya bersama, masing-masingAkun AWS harus tetapkan 
kumpulan tandanya sendiri untuk mengontrol akses ke sumber daya tersebut.

Izin dan penandaan
Untuk informasi lebih lanjut tentang izin yang diperlukan untuk memberi tag pada sumber daya Amazon 
FSx saat pembuatan, lihatMemberikan izin untuk memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya 
tersebut dibuat (p. 175).

Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan tanda untuk membatasi akses ke sumber daya 
Amazon FSx dalam kebijakan IAM, lihatMenggunakan tanda untuk mengontrol akses ke sumber daya 
Amazon FSx Anda (p. 176).

Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP 
menggunakan NetApp aplikasi

SelainAWS Management Console,AWS CLI, danAWS API dan SDK, Anda juga dapat menggunakan alat 
NetApp manajemen dan aplikasi ini untuk mengelola FSx Anda untuk sumber daya ONTAP:
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Topik
• Mendaftar untuk NetApp akun (p. 152)
• Menggunakan NetApp BlueXP (p. 153)
• Menggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 153)
• Menggunakan NetApp ONTAP REST API (p. 155)

Important

Amazon FSx secara berkala disinkronkan dengan ONTAP untuk memastikan konsistensi. Jika 
Anda membuat atau memodifikasi volume menggunakan NetApp aplikasi, mungkin diperlukan 
waktu hingga beberapa menit agar perubahan ini tercermin dalam APIAWS Management 
ConsoleAWS CLI,, dan SDK.

Mendaftar untuk NetApp akun
Untuk mengunduh beberapa NetApp perangkat lunak, seperti BlueXP, SnapCenter, dan konektor Antivirus 
ONTAP, Anda harus memiliki NetApp akun. Untuk mendaftar NetApp akun, lakukan langkah-langkah 
berikut:

1. Buka halaman PendaftaranNetApp Pengguna dan daftar akun NetApp pengguna baru.
2. Lengkapi formulir dengan informasi Anda. Pastikan untuk memilih tingkat akses NetApp Customer/End 

User. Di bidang NOMOR SERI, salin dan tempel ID Sistem File untuk sistem file FSx untuk ONTAP 
Anda. Lihat contoh berikut ini:

Apa yang diharapkan setelah Anda mendaftar
Pelanggan dengan NetApp produk yang sudah ada akan meningkatkan akun NSS mereka ke akses
Tingkat Pelanggan dalam satu hari kerja. Pelanggan baru NetApp akan onboarded menggunakan praktek 
bisnis standar, selain memiliki akun NSS mereka leveld-up untuk akses Tingkat Pelanggan. Menyediakan 
ID Sistem File akan membantu mempercepat proses ini. Anda dapat memeriksa status akun NSS Anda 
dengan masuk ke mysupport.netapp.com dan menavigasi ke halaman Selamat Datang. Tingkat akses 
akun Anda harus Akses Pelanggan.
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Menggunakan NetApp BlueXP
NetApp BlueXP menyediakan antarmuka pengguna terpusat untuk mengelola, memantau, dan 
mengotomatiskan penyebaran ONTAP di dalamAWS dan di tempat. Untuk informasi selengkapnya, lihat
dokumentasiNetApp BlueXP.

Menggunakan NetApp ONTAP CLI
Anda dapat mengelola sumber daya Amazon FSx untuk NetApp ONTAP menggunakan NetApp ONTAP 
CLI. Anda dapat mengelola sumber daya di tingkat sistem file (analog dengan klaster NetApp ONTAP), dan 
pada tingkat SVM.

Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI
Anda dapat menjalankan perintah NetApp ONTAP CLI pada FSx Anda untuk sistem file ONTAP, analog 
dengan menjalankannya pada cluster NetApp ONTAP. Anda mengakses NetApp ONTAP CLI pada 
sistem file Anda dengan membuat koneksi shell aman (SSH) ke endpoint manajemen sistem file. Anda 
menggunakanfsxadmin kata sandi yang Anda buat saat membuat sistem file untuk masuk. Anda dapat 
menemukan nama DNS dan alamat IP titik akhir manajemen sistem file di konsol Amazon FSx, di tab
Administrasi halaman detail sistem file FSx for ONTAP, yang ditunjukkan dalam grafik berikut.

Untuk terhubung ke endpoint manajemen sistem file dengan SSH, gunakan penggunafsxadmin dan kata 
sandi yang Anda tetapkan saat Anda membuat sistem file. Anda dapat SSH ke dalam sistem file dari klien 
yang berada di VPC yang sama dengan sistem file, menggunakan alamat IP endpoint manajemen atau 
nama DNS.

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

Perintah SSH dengan nilai sampel:

ssh fsxadmin@198.51.100.0
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Perintah SSH menggunakan nama DNS endpoint manajemen:

ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-dns-name

Perintah SSH menggunakan contoh nama DNS:

ssh fsxadmin@management.fs-abcdef01234567892.fsx.us-east-2.aws.com

Password: fsxadmin-password

This is your first recorded login.
FsxIdabcdef01234567892::>

fsxadminPengguna memiliki tampilan di tingkat sistem file, yang mencakup semua SVM dan volume 
dalam sistem file, setara dengan administrator klaster NetApp ONTAP. Namun, Anda tidak dapat 
melakukan sebagian besar clusterperintah CLI NetApp ONTAP.

Mengelola SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI
Anda dapat menjalankan perintah NetApp ONTAP CLI pada FSx untuk ONTAP SVM dengan membuat 
koneksi shell aman (SSH) ke endpoint manajemen SVM. Anda dapat menggunakan namafsxadmin
pengguna dan kata sandi yang Anda buat pada sistem file SVM, atau namavsadmin pengguna dan 
kata sandi, jika Anda menentukannya saat membuat SVM. Anda dapat menemukan nama DNS endpoint 
manajemen SVM dan alamat IP di konsol Amazon FSx, di panel Endpoints pada halaman detail mesin 
virtual Storage, yang ditunjukkan dalam grafik berikut.

Untuk terhubung ke endpoint manajemen SVM dengan SSH, gunakan nama penggunavsadmin dan kata 
sandi vsadmin yang Anda tetapkan saat membuat SVM. Jika Anda tidak menetapkan kata sandi vsadmin, 
gunakan nama penggunafsxadmin dan kata sandi fsxadmin. Anda dapat SSH ke SVM dari klien yang 
berada di VPC yang sama dengan sistem file, menggunakan alamat IP endpoint manajemen atau nama 
DNS.

ssh vsadmin@svm-management-endpoint-ip-address

Perintah dengan nilai sampel:

ssh vsadmin@198.51.100.10

Perintah SSH menggunakan nama DNS endpoint manajemen:
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ssh vsadmin@svm-management-endpoint-dns-name

Perintah SSH menggunakan contoh nama DNS:

ssh vsadmin@management.svm-abcdef01234567892fs-08fc3405e03933af0.fsx.us-east-2.aws.com

Password: vsadmin-password

This is your first recorded login.
FsxIdabcdef01234567892::>

Amazon FSx untuk NetApp ONTAP mendukung perintah NetApp ONTAP CLI.

Untuk referensi lengkap perintah NetApp ONTAP CLI, lihat Perintah ONTAP: Referensi Halaman Manual.

Menggunakan NetApp ONTAP REST API
Saat mengakses Amazon FSx untuk NetApp ONTAP menggunakan NetApp ONTAP REST API 
denganfsxadmin login, lakukan salah satu hal berikut:

• Nonaktifkan validasi TLS.
• Percayai otoritasAWS sertifikat (CA) - Paket sertifikat untuk CA di setiap wilayah dapat ditemukan di URL 

berikut:
• https://fsx-aws-certificates.s3.amazonaws.com/bundle- aws-region .pem untuk PublikWilayah AWS
• https://fsx-aws-us-gov-certificates.s3.amazonaws.com/bundle- aws-region .pem 

untukAWSGovCloud Wilayah
• fsx-aws-cn-certificateshttps://.s3.amazonaws.com/bundle- aws-region .pem untuk WilayahAWS 

Tiongkok

Untuk referensi lengkap perintah NetApp ONTAP REST API, lihat Referensi Online APINetApp ONTAP 
REST.
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Keamanan di Amazon FSx for 
NetApp ONTAP

Keamanan cloud di AWS merupakan prioritas tertinggi. Sebagai pelanggan AWS, Anda mendapatkan 
manfaat dari pusat data dan arsitektur jaringan yang dibangun untuk memenuhi persyaratan organisasi 
yang paling sensitif terhadap keamanan.

Keamanan adalah tanggung jawab bersama antara AWS dan Anda. Model tanggung jawab bersama
menggambarkan ini sebagai keamanan dari cloud dan keamanan di dalam cloud:

• Keamanan dari cloud – AWS bertanggung jawab untuk melindungi infrastruktur yang menjalankan 
layanan AWS di Cloud AWS Cloud. AWS juga menyediakan layanan yang dapat Anda gunakan dengan 
aman. Auditor pihak ketiga menguji dan memverifikasi secara berkala efektivitas keamanan kami sebagai 
bagian dari Program Kepatuhan AWS. Untuk mempelajari tentang program kepatuhan yang berlaku 
untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP, lihat AWSLayanan yang Dicakup oleh Program KepatuhanAWS .

• Keamanan di cloud – Tanggung jawab Anda ditentukan menurut layanan AWS yang Anda gunakan. 
Anda juga bertanggung jawab atas faktor lain termasuk sensitivitas data Anda, persyaratan perusahaan 
Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku.

Dokumentasi ini membantu Anda memahami cara menerapkan model tanggung jawab bersama saat 
menggunakan Amazon FSx. Topik berikut menunjukkan cara mengonfigurasi Amazon FSx untuk 
memenuhi tujuan keamanan dan kepatuhan Anda. Anda juga akan mempelajari cara menggunakanAWS 
layanan lain yang dapat membantu Anda memantau dan mengamankan sumber daya Amazon FSx Anda.

Topik
• Perlindungan data di Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 156)
• Manajemen identitas dan akses untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 161)
• Kebijakan terkelola AWS untuk Amazon FSx (p. 182)
• Kontrol Akses Sistem File dengan Amazon VPC (p. 190)
• Validasi Kepatuhan untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 193)
• Amazon FSx untuk NetApp ONTAP dan titik akhir VPC antarmuka (AWS PrivateLink) (p. 193)
• Ketahanan di Amazon FSx untuk NetApp ONTAP (p. 195)
• Keamanan Infrastruktur di Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 196)
• Gunakan NetApp ONTAP Vscan dengan FSx untuk ONTAP (p. 196)

Perlindungan data di Amazon FSx for NetApp 
ONTAP

Model tanggung jawabAWS bersama model diterapkan untuk perlindungan data di Amazon FSx untuk 
NetApp ONTAP. Sebagaimana diuraikan dalam model ini, AWS bertanggung jawab untuk memberikan 
perlindungan terhadap infrastruktur global yang menjalankan semua AWS Cloud. Anda harus bertanggung 
jawab untuk memelihara kendali terhadap konten yang di-hosting pada infrastruktur ini. Konten ini meliputi 
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konfigurasi keamanan dan tugas-tugas pengelolaan untuk berbagai layanan Layanan AWS yang Anda 
gunakan. Untuk informasi lebih lanjut tentang privasi data, lihat FAQ tentang Privasi Data. Untuk informasi 
tentang perlindungan data di Eropa, lihat postingan blog Model Tanggung Jawab Bersama AWS dan 
GDPR di Blog Keamanan AWS.

Untuk tujuan perlindungan data, kami menyarankan agar Anda melindungiAkun AWS kredensi dan 
mengatur pengguna individu denganAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) 
atauAWS Identity and Access Management (IAM). Dengan cara tersebut, setiap pengguna hanya diberi 
izin yang diperlukan untuk memenuhi tugas pekerjaan mereka. Kami juga merekomendasikan agar Anda 
mengamankan data Anda dengan cara-cara berikut:

• Gunakan autentikasi multi-faktor (MFA) pada setiap akun.
• Gunakan SSL/TLS untuk melakukan komunikasi dengan sumber daya AWS. Kami merekomendasikan 

TLS 1.2 atau versi yang lebih baru.
• Siapkan API dan log aktivitas pengguna dengan AWS CloudTrail.
• Gunakan solusiAWS enkripsi, bersama semua kontrol keamanan default di dalamnyaLayanan AWS.
• Gunakan layanan keamanan terkelola lanjutan seperti Amazon Macie, yang membantu menemukan dan 

mengamankan data sensitif yang disimpan di Amazon S3.
• Jika Anda memerlukan modul kriptografi tervalidasi FIPS 140-2 ketika mengakses AWS melalui 

antarmuka baris perintah atau API, gunakan titik akhir FIPS. Untuk informasi lebih lanjut tentang titik 
akhir FIPS yang tersedia, lihat Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Kami sangat menyarankan agar Anda tidak memasukkan informasi rahasia atau sensitif, seperti alamat 
email pelanggan Anda, ke dalam tanda atau kolom teks formulir bebas seperti kolom Nama. Hal ini 
termasuk saat Anda bekerja dengan Amazon FSx atau yang lainnyaLayanan AWS menggunakan konsol, 
API,AWS CLI, atauAWS SDK. Data apa pun yang Anda masukkan ke dalam tanda atau bidang teks 
formulir bebas yang digunakan untuk nama dapat digunakan untuk penagihan atau log diagnostik. Saat 
Anda memberikan URL ke server eksternal, sebaiknya Anda tidak menyertakan informasi kredensial di 
URL untuk memvalidasi permintaan Anda ke server tersebut.

Enkripsi data di FSx untuk ONTAP
Amazon FSx for NetApp ONTAP mendukung enkripsi data saat istirahat dan enkripsi data saat transit. 
Enkripsi data at rest secara otomatis akan diaktifkan saat membuat sistem file Amazon FSx. Amazon FSx 
untuk NetApp ONTAP juga mendukung enkripsi berbasis Kerberos dalam transit melalui protokol NFS dan 
SMB jika Anda mengakses data dalam Storage Virtual Machine (SVM) yang bergabung ke Active Directory 
atau ke domain menggunakan Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Topik
• Kapan menggunakan enkripsi (p. 157)

Kapan menggunakan enkripsi
Jika organisasi Anda tunduk pada kebijakan perusahaan atau peraturan yang memerlukan enkripsi data 
dan metadata saat istirahat, data Anda secara otomatis dienkripsi saat istirahat, dan sebaiknya aktifkan 
enkripsi data saat transit dengan memasang sistem file Anda menggunakan enkripsi data saat transit.

Untuk informasi selengkpanya tentang enkripsi dengan Amazon FSx for NetApp ONTAP, lihat topik terkait 
berikut:

• Memulai: Buat sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP Anda (p. 10)
• Membuat sistem file Amazon FSx (p. 113)
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Enkripsi data saat tidak digunakan
Semua sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP dienkripsi saat istirahat dengan kunci yang dikelola 
menggunakanAWS Key Management Service (AWS KMS). Data dienkripsi secara otomatis sebelum ditulis 
ke sistem file, dan secara otomatis didekripsi saat dibaca. Proses ini ditangani secara transparan oleh 
Amazon FSx, sehingga Anda tidak perlu memodifikasi aplikasi Anda.

Amazon FSx menggunakan algoritme enkripsi AES-256 standar industri untuk mengenkripsi data dan 
metadata Amazon FSx saat istirahat. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dasar-dasar kriptografi dalam
Panduan Developer AWS Key Management Service.

Note

Infrastruktur manajemen kunci AWS menggunakan Standar Pengolahan Informasi Federal (FIPS) 
140-2 yang disetujui algoritma kriptografi. Infrastruktur ini selaras dengan rekomendasi Institut 
Standar dan Teknologi Nasional (NIST) 800-57.

Bagaimana Amazon FSx menggunakanAWS KMS
Amazon FSx terintegrasi dengan AWS KMS untuk manajemen kunci. Amazon FSx menggunakan kunci 
KMS untuk mengenkripsi sistem file Anda. Anda memilih kunci KMS yang digunakan untuk mengenkripsi 
dan mendekripsi sistem file (data dan metadata). Anda dapat mengaktifkan, me-nonaktifkan, atau 
mencabut izin di kunci KMS ini. Kunci KMS ini bisa jadi salah satu dari dua jenis berikut:

• AWS-managed KMS key - Ini adalah kunci KMS default, dan gratis untuk digunakan.
• Kunci KMS yang dikelola pelanggan — Ini adalah kunci KMS paling fleksibel untuk digunakan, karena 

Anda dapat mengonfigurasi kebijakan kunci dan hibah untuk beberapa pengguna atau layanan. Untuk 
informasi selengkapnya tentang cara membuat kunci KMS, lihat Membuat Kunci di PanduanAWS Key 
Management Service Pengembang.

Jika Anda menggunakan kunci KMS yang dikelola pelanggan sebagai kunci KMS untuk enkripsi data 
file dan dekripsi, Anda dapat mengaktifkan rotasi kunci. Bila Anda mengaktifkan rotasi kunci, AWS KMS 
secara otomatis akan merotasi kunci Anda satu kali per tahun. Selain itu, dengan kunci KMS yang dikelola 
pelanggan, Anda dapat memilih kapan harus menonaktifkan, mengaktifkan kembali, menghapus, atau 
mencabut akses ke kunci KMS Anda kapan saja. Untuk informasi selengkapnya, lihat MemutarAWS KMS 
keys dan Mengaktifkan dan menonaktifkan kunci di PanduanAWS Key Management Service Pengembang.

Enkripsi dan dekripsi sistem file saat istirahat ditangani secara transparan. Namun,ID akun AWS yang 
khusus untuk Amazon FSx muncul di log AWS CloudTrail yang terkait dengan tindakan AWS KMS.

Kebijakan utama Amazon FSx untukAWS KMS
Kebijakan kunci adalah cara utama untuk mengontrol akses ke kunci KMS. Untuk informasi selengkapnya 
tentang kebijakan kunci, lihat Menggunakan kebijakan kunci di AWS KMS dalam Panduan Developer AWS 
Key Management Service. Daftar berikut menjelaskan semua izin terkait AWS KMS yang didukung oleh 
Amazon FSx untuk sistem file yang dienkripsi saat istirahat:

• kms:Enkripsi - (Opsional) Mengenkripsi plaintext ke ciphertext. Izin ini termasuk dalam kebijakan kunci 
default.

• kms:Decrypt – (Wajib) Mendekripsi ciphertext. Ciphertext adalah plaintext yang telah dienkripsi 
sebelumnya. Izin ini termasuk dalam kebijakan kunci default.

• kms:ReEncrypt — (Opsional) Mengenkripsi data di sisi server dengan yang baruAWS KMS key, tanpa 
mengekspos plaintext data di sisi klien. Data pertama kali didekripsi dan kemudian dienkripsi ulang. Izin 
ini termasuk dalam kebijakan kunci default.
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• kms:GenerateDataKeyWithoutPlaintext — (Diwajibkan) Mengembalikan kunci enkripsi data 
yang dienkripsi di bawah kunci KMS. Izin ini termasuk dalam kebijakan kunci default di bawah
kms:GenerateDataKey *.

• kms:CreateGrant — (Wajib) Menambahkan pemberian pada kunci untuk menentukan siapa yang dapat 
menggunakan kunci dan dengan syarat apa. Hibah adalah mekanisme izin lainnya untuk kebijakan 
kunci. Untuk informasi lebih lanjut tentang hibah, lihat Menggunakan Pemberian di Panduan Developer 
AWS Key Management Service. Izin ini termasuk dalam kebijakan kunci default.

• kms:DescribeKey — (Wajib) Menyediakan informasi detail tentang kunci KMS yang ditentukan. Izin ini 
termasuk dalam kebijakan kunci default.

• kms:ListAliases — (Opsional) Cantumkan semua alias kunci di akun. Saat Anda menggunakan konsol 
untuk membuat sistem file terenkripsi, izin ini mengisi daftar kunci KMS. Kami merekomendasikan untuk 
menggunakan izin ini untuk memberikan pengalaman pengguna yang terbaik. Izin ini termasuk dalam 
kebijakan kunci default.

Mengenkripsi data saat transit
Amazon FSx untuk NetApp ONTAP mendukung enkripsi berbasis Kerberos melalui protokol SMB dan NFS 
serta enkripsi data berbasis nitro otomatis saat transit dari instans Amazon EC2 yang didukung.

Topik
• Mengenkripsi data saat transit dengan SMB (p. 159)
• Mengenkripsi data saat transit dengan NFS (p. 161)
• Mengenkripsi data dalam perjalanan denganAWS Nitro System (p. 161)

Mengenkripsi data saat transit dengan SMB
Enkripsi data dalam transit di-support pada akses berbagi file yang dipetakan pada instans komputasi yang 
men-support protokol SMB 3.0 atau yang lebih baru. Ini mencakup semua versi Microsoft Windows dari 
Windows Server 2012 dan yang lebih baru, dan Windows 8 dan yang lebih baru. Ketika diaktifkan, FSx for 
ONTAP secara otomatis mengenkripsi data saat transit menggunakan enkripsi SMB saat Anda mengakses 
sistem file Anda tanpa perlu memodifikasi aplikasi Anda.

FSx untuk ONTAP SMB mendukung enkripsi 128 atau 256 bit, tergantung pada permintaan sesi klien. 
Untuk deskripsi tingkat enkripsi yang berbeda, lihat bagian Atur tingkat keamanan otentikasi minimum 
server SMB di Kelola SMB dengan CLI di Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP. Perhatikan bahwa klien 
menentukan algoritma enkripsi. Baik otentikasi NTLM dan Kerberos bekerja dengan enkripsi 128 dan 
256 bit. FSx untuk ONTAP SMB Server menerima semua permintaan klien Windows standar, dan kontrol 
terperinci ditangani oleh pengaturan Microsoft Group Policy atau Registry.

Anda menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk mengelola enkripsi dalam pengaturan transit di FSx untuk 
SVM dan volume ONTAP. Untuk mengakses CLI NetApp ONTAP, buat sesi SSH pada SVM tempat Anda 
membuat enkripsi dalam pengaturan transit, seperti yang dijelaskan dalamMengelola SVM menggunakan 
NetApp ONTAP CLI (p. 154).

Mengaktifkan enkripsi data SMB saat transit

Secara default, saat Anda membuat SVM, enkripsi SMB dimatikan. Anda dapat mengaktifkan enkripsi SMB 
yang diperlukan pada saham individu, atau pada SVM, yang menyalakannya untuk semua saham di SVM 
tersebut.

Note

Ketika enkripsi SMB diperlukan diaktifkan pada SVM atau berbagi, klien SMB yang tidak 
mendukung enkripsi tidak dapat terhubung ke SVM atau berbagi.
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Untuk memerlukan enkripsi SMB untuk lalu lintas SMB yang masuk pada SVM

Gunakan prosedur berikut untuk memerlukan enkripsi SMB pada SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI.

1. Buat koneksi shell aman (SSH) ke titik akhir manajemen SVM seperti yang dijelaskan dalamMengelola 
SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 154).

2. Gunakan perintah NetApp ONTAP CLI berikut untuk memerlukan enkripsi SMB untuk lalu lintas SMB 
yang masuk ke SVM.

vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required true

3. Untuk berhenti membutuhkan enkripsi SMB untuk lalu lintas SMB yang masuk, gunakan perintah 
berikut.

vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required false

4. Untuk melihatis-smb-encryption-required pengaturan saat ini pada SVM, gunakan perintah 
NetApp ONTAP CLI berikut:

vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-encryption-required
         
vserver  is-smb-encryption-required
-------- -------------------------
vs1      true

Untuk informasi selengkapnya tentang mengelola enkripsi SMB di SVM, lihat Mengonfigurasi enkripsi SMB 
yang diperlukan pada server SMB untuk transfer data melalui SMB di Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP.

Untuk mengaktifkan enkripsi SMB pada volume

Gunakan prosedur berikut untuk mengaktifkan enkripsi SMB pada berbagi menggunakan NetApp ONTAP 
CLI.

1. Buat koneksi shell aman (SSH) ke titik akhir manajemen SVM seperti yang dijelaskan dalamMengelola 
SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI (p. 154).

2. Gunakan perintah NetApp ONTAP CLI berikut untuk membuat berbagi SMB baru dan memerlukan 
enkripsi SMB saat mengakses berbagi ini.

vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path share_path
 -share-properties encrypt-data

Untuk informasi selengkapnya, lihat vserver cifs share createdi halaman manual NetApp 
ONTAP CLI Command.

3. Untuk memerlukan enkripsi SMB pada berbagi SMB yang ada, gunakan perintah berikut.

vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -share-
properties encrypt-data

Untuk informasi selengkapnya, lihat vserver cifs share createdi halaman manual NetApp 
ONTAP CLI Command.

4. Untuk menonaktifkan enkripsi SMB pada berbagi SMB yang ada, gunakan perintah berikut.

vserver cifs share properties remove -vserver vserver_name -share-name share_name -
share-properties encrypt-data
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Untuk informasi selengkapnya, lihat vserver cifs share properties removedi halaman 
manual NetApp ONTAP CLI Command.

5. Untuk melihatis-smb-encryption-required pengaturan saat ini pada berbagi SMB, gunakan 
perintah NetApp ONTAP CLI berikut:

vserver cifs share properties show -vserver vserver_name -share-name share_name -fields 
 share-properties

Jika salah satu properti dikembalikan oleh perintah adalahencrypt-data properti, maka properti 
yang menentukan bahwa enkripsi SMB harus digunakan ketika mengakses share ini.

Untuk informasi selengkapnya, lihat vserver cifs share properties showdi halaman manual 
NetApp ONTAP CLI Command.

Mengenkripsi data saat transit dengan NFS
Enkripsi data dalam perjalanan menggunakan Kerberos didukung untuk protokol NFSv3 dan NFSv4. Untuk 
mengaktifkan enkripsi dalam perjalanan menggunakan Kerberos untuk protokol NFS, lihat Menggunakan 
Kerberos dengan NFS untuk keamanan yang kuat di Pusat Dokumentasi NetApp ONTAP.

Mengenkripsi data dalam perjalanan denganAWS Nitro System
Data dalam transit dienkripsi secara otomatis saat diakses dari instans Amazon EC2 yang didukung. Untuk 
informasi lebih lanjut tentang instans EC2 mana yang mendukung enkripsi berbasis nitro saat transit, lihat
Enkripsi saat transit dalam Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

Perlu diingat bahwa instans harus samaWilayah AWS serta di VPC yang sama atau VPCS peered agar 
enkripsi berbasis nitro diaktifkan. Data yang melewati perangkat atau layanan jaringan virtual (seperti 
gateway transit) tidak dienkripsi secara otomatis.

Enkripsi in-transit berbasis Nitro tersedia untuk sistem file yang dibuat setelah 28 November 2022 sebagai 
berikutWilayah AWS:

• AS Timur (N. Virginia)
• US East (Ohio)
• US West (Oregon)
• Europe (Ireland)

Untuk informasi selengkapnya tentangWilayah AWS lokasi FSx untuk ONTAP tersedia, lihat Harga Amazon 
FSx for NetApp ONTAP.

Note

Untuk informasi selengkapnya tentang spesifikasi kinerja untuk FSx untuk sistem file ONTAP, 
lihatDampak kapasitas throughput terhadap performa (p. 109).

Manajemen identitas dan akses untuk Amazon FSx 
for NetApp ONTAP
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AWS Identity and Access Management(IAM) adalahLayanan AWS yang membantu administrator 
mengontrol akses keAWS sumber daya secara aman. Administrator IAM mengontrol siapa yang dapat
diautentikasi (masuk) dan diotorisasi (memiliki izin) untuk menggunakan sumber daya Amazon FSx. IAM 
adalah layananLayanan AWS yang dapat Anda gunakan tanpa biaya tambahan.

Topik
• Penonton (p. 162)
• Mengautentikasi dengan identitas (p. 162)
• Mengelola akses menggunakan kebijakan (p. 165)
• Bagaimana Amazon FSx for NetApp ONTAP bekerja dengan IAM (p. 166)
• Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 171)
• Pemecahan masalah Amazon FSx untuk identitas dan akses NetApp ONTAP (p. 173)
• Menggunakan tag dengan Amazon FSx (p. 174)
• Menggunakan peran tertaut layanan untuk Amazon FSx (p. 179)

Penonton
Cara menggunakanAWS Identity and Access Management (IAM) berbeda-beda, tergantung pada 
pekerjaan yang Anda lakukan di Amazon FSx.

Pengguna layanan — Jika Anda menggunakan layanan Amazon FSx untuk melakukan tugas Anda, 
administrator Anda akan memberikan kredensional dan izin yang dibutuhkan. Saat Anda menggunakan 
lebih banyak fitur Amazon FSx untuk melakukan tugas, Anda mungkin memerlukan izin tambahan. 
Memahami cara akses dikelola dapat membantu Anda untuk meminta izin yang tepat dari administrator 
Anda. Jika Anda tidak dapat mengakses fitur di Amazon FSx, lihatPemecahan masalah Amazon FSx untuk 
identitas dan akses NetApp ONTAP (p. 173).

Administrator layanan — Jika Anda bertanggung jawab atas sumber daya Amazon FSx di perusahaan 
Anda, Anda mungkin memiliki akses penuh ke Amazon FSx. Anda bertanggung jawab untuk menentukan 
fitur dan sumber daya Amazon FSx mana yang dapat diaksesm oleh pengguna layanan Anda. Anda 
kemudian harus mengirimkan permintaan ke administrator IAM Anda untuk mengubah izin pengguna 
layanan Anda. Tinjau informasi di halaman ini untuk memahami konsep dasar IAM. Untuk mempelajari 
selengkapnya cara perusahaan Anda dapat menggunakan IAM dengan Amazon FSx, lihatBagaimana 
Amazon FSx for NetApp ONTAP bekerja dengan IAM (p. 166).

Administrator IAM — Jika Anda adalah administrator IAM, Anda mungkin ingin mempelajari detail tentang 
cara Anda menulis kebijakan untuk mengelola akses ke Amazon FSx. Untuk melihat contoh kebijakan 
berbasis identitas Amazon FSx yang dapat Anda gunakan di IAM, lihatContoh kebijakan berbasis identitas 
untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 171).

Mengautentikasi dengan identitas
Autentikasi adalah cara Anda untuk masuk ke AWS menggunakan kredensial identitas Anda. Anda harus
terautentikasi (masuk keAWS) sebagai pengguna IAM, atau dengan mengasumsikan IAM role.Pengguna 
root akun AWS

Anda dapat masukAWS sebagai identitas federasi dengan menggunakan kredensi yang disediakan 
melalui sumber identitas. AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna (IAM 
Identity Center), autentikasi sign-on tunggal perusahaan Anda, dan kredensi Google atau Facebook 
Anda adalah contoh identitas gabungan. Saat Anda masuk sebagai identitas federasi, administrator Anda 
sebelumnya menyiapkan federasi identitas menggunakan peran IAM. Ketika Anda mengaksesAWS 
dengan menggunakan federasi, Anda secara tidak langsung mengambil peran.
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Tergantung pada jenis pengguna Anda, Anda dapat masuk keAWS Management Console atau portalAWS 
akses. Untuk informasi selengkapnya tentang masukAWS, lihat Cara masuk keAkun AWS dalam
PanduanAWS Sign-In Pengguna.

Jika Anda mengaksesAWS pemrograman,AWS menyediakan perangkat pengembangan perangkat 
lunak (SDK) dan antarmuka baris perintah (CLI) untuk menandatangani permintaan Anda secara 
kriptografis menggunakan kredensyal Anda. Jika Anda tidak menggunakanAWS peralatan, Anda harus 
menandatangani permintaan sendiri. Untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan metode yang 
direkomendasikan untuk menandatangani permintaan sendiri, lihat proses penandatanganan Signature 
Version 4 di Referensi Umum AWS.

Apapun metode autentikasi yang Anda gunakan, Anda mungkin diminta untuk memberikan informasi 
kerahasiaan tambahan. Misalnya, AWS menyarankan supaya Anda menggunakan autentikasi multi-faktor 
(MFA) untuk meningkatkan keamanan akun Anda. Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Otentikasi 
multi-faktor dalam PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna dan
Menggunakan autentikasi multi-faktor (MFA)AWS di dalam Panduan Pengguna IAM.

Pengguna root Akun AWS
Saat membuat akunAkun AWS, Anda memulai dengan satu identitas masuk yang memiliki akses penuh 
ke semuaLayanan AWS dan sumber daya dalam akun tersebut. Identitas ini disebut pengguna root Akun 
AWS dan diakses dengan cara masuk menggunakan alamat email dan kata sandi yang Anda gunakan 
saat membuat akun. Kami sangat menyarankan agar Anda tidak menggunakan pengguna root untuk 
tugas sehari-hari. Lindungi kredensial pengguna root Anda dan gunakan untuk melakukan tugas yang 
hanya dapat dilakukan oleh pengguna root. Untuk daftar tugas yang mengharuskan Anda masuk sebagai 
pengguna utama, lihat Tugas yang memerlukan kredensional pengguna root di PanduanAWS Account 
Management Referensi.

Identitas Federasi
Sebagai praktik terbaik, mewajibkan pengguna manusia, termasuk pengguna yang memerlukan akses 
administrator, untuk menggunakan federasi dengan penyedia identitas untuk mengaksesLayanan AWS 
dengan menggunakan kredensyal sementara.

Identitas federasi adalah pengguna dari direktori pengguna perusahaan Anda, penyedia identitas web,
direktori Pusat Identitas, atau pengguna mana pun yang mengaksesLayanan AWS dengan menggunakan 
kredensyal yang disediakan melalui sumber identitas.AWS Directory Service Ketika identitas federasi 
mengaksesAkun AWS, mereka mengambil peran, dan peran memberikan kredensi sementara.

Untuk manajemen akses terpusat, kami sarankan Anda menggunakanAWS IAM Identity Center (successor 
to AWS Single Sign-On). Anda dapat membuat pengguna dan grup di IAM Identity Center, atau Anda dapat 
terhubung dan menyinkronkan ke sekumpulan pengguna dan grup di sumber identitas Anda sendiri untuk 
digunakan di semua aplikasiAkun AWS dan Anda. Untuk informasi tentang IAM Identity Center, lihat Apa 
itu IAM Identity Center? dalam AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On)User Guide.

Pengguna dan grup IAM
Pengguna IAM adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus untuk satu orang 
atau aplikasi. Jika memungkinkan, sebaiknya mengandalkan kredensyal sementara alih-alih membuat 
pengguna IAM yang memiliki kredensi jangka panjang seperti kata sandi dan kunci akses. Namun, jika 
Anda memiliki kasus penggunaan khusus yang memerlukan kredensi jangka panjang dengan pengguna 
IAM, kami sarankan Anda memutar kunci akses. Untuk informasi selengkapnya, lihat Memutar kunci 
akses secara teratur untuk kasus penggunaan yang memerlukan kredensi jangka panjang dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Grup IAM adalah identitas yang menentukan kumpulan dari para pengguna IAM. Anda tidak dapat masuk 
sebagai kelompok. Anda dapat menggunakan grup untuk menentukan izin untuk beberapa pengguna 
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sekaligus. Grup membuat izin lebih mudah dikelola untuk set besar pengguna. Misalnya, Anda dapat 
memiliki grup yang diberi nama IAMAdmins dan memberikan izin kepada grup tersebut untuk mengelola 
sumber daya IAM.

Para pengguna berbeda dari peran. Seorang pengguna secara unik terkait dengan satu orang atau 
aplikasi, tetapi peran ini dimaksudkan untuk dapat digunakan oleh siapa pun yang membutuhkannya. 
Pengguna memiliki kredensial jangka panjang permanen, tetapi peran memberikan kredensial sementara. 
Untuk mempelajari selengkapnya, lihat Kapan harus membuat pengguna IAM (bukan peran) dalam
Panduan Pengguna IAM.

IAM role
IAM role adalah identitas dalam akun Akun AWS Anda yang memiliki izin khusus. Peran ini mirip dengan 
pengguna IAM, tetapi tidak terkait dengan orang tertentu. Anda dapat menggunakan IAM role untuk 
sementara di dalam AWS Management Console dengan cara berganti peran. Anda dapat mengambil 
peran dengan cara memanggil operasi API AWS CLI atau AWS atau menggunakan URL khusus. Untuk 
informasi selengkapnya tentang metode penggunaan peran, lihat Menggunakan IAM roles dalam Panduan 
Pengguna IAM.

IAM role dengan kredensial sementara berguna dalam situasi berikut:

• Akses pengguna gabungan — Untuk menetapkan izin ke identitas gabungan, Anda membuat peran dan 
menentukan izin untuk peran tersebut. Ketika identitas gabungan mengautentikasi, identitas tersebut 
dikaitkan dengan peran dan diberikan izin yang didefinisikan oleh peran. Untuk informasi tentang peran 
untuk federasi, lihat Membuat peran untuk Penyedia Identitas pihak ketiga dalam Panduan Pengguna 
IAM. Jika Anda menggunakan IAM Identity Center, Anda mengkonfigurasi set izin. Untuk mengontrol 
apa yang dapat diakses identitas Anda setelah mengautentikasi, IAM Identity Center menghubungkan 
izin yang ditetapkan ke peran dalam IAM. Untuk informasi tentang set izin, lihat Kumpulan izin di
PanduanAWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) Pengguna.

• Izin pengguna IAM sementara — Pengguna atau peran IAM dapat mengambil peran IAM untuk 
sementara mengambil izin yang berbeda untuk tugas tertentu.

• Akses lintas akun – Anda dapat menggunakan IAM role agar seseorang (principal tepercaya) di akun 
lain diizinkan untuk mengakses sumber daya di akun Anda. Peran adalah cara utama untuk memberikan 
akses lintas akun. Namun, pada beberapaLayanan AWS, Anda dapat melampirkan kebijakan secara 
langsung ke sumber daya (alih-alih menggunakan peran sebagai proksi). Untuk mempelajari perbedaan 
antara kebijakan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk akses lintas akun, lihat Perbedaan 
antara IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya dalam Panduan Pengguna IAM.

• Akses lintas layanan — BeberapaLayanan AWS menggunakan fitur di lainnyaLayanan AWS. Sebagai 
conoth, ketika Anda melakukan panggilan dalam suatu layanan, biasanya layanan tersebut menjalankan 
aplikasi di Amazon EC2 atau menyimpan objek di Amazon S3. Layanan mungkin melakukan ini 
menggunakan izin panggilan principal, menggunakan peran layanan, atau peran tertaut layanan.
• Izin prinsipal – Saat Anda menggunakan pengguna IAM atau IAM role untuk melakukan tindakan 

di AWS, Anda dianggap sebagai principal. Kebijakan memberikan izin kepada principal. Saat Anda 
menggunakan beberapa layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu 
tindakan lain di layanan yang berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua 
tindakan tersebut. Untuk melihat apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan 
dalam suatu kebijakan, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci ketentuan untuk Amazon FSx dalam
Referensi Otorisasi Layanan.

• Peran layanan – Peran layanan adalah IAM role yang diambil oleh layanan untuk melakukan tindakan 
atas nama Anda. Administrator IAM dapat membuat, memodifikasi, dan menghapus peran layanan 
dari dalam IAM. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat peran untuk mendelegasikan izin 
keLayanan AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

• Peran yang terhubung dengan layanan — Peran tertaut-layanan adalah jenis peran layanan yang 
tertaut denganLayanan AWS. Layanan dapat menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas 
nama Anda. Peran terkait layanan muncul di AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. 
Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat mengedit izin untuk peran terkait layanan.
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• Aplikasi yang berjalan di Amazon EC2 – Anda dapat menggunakan IAM role untuk mengelola kredensial 
sementara untuk aplikasi yang berjalan pada instans EC2, dan membuat permintaan API AWS CLI atau 
AWS. Menyimpan access key di dalam instans EC2 lebih disarankan. Untuk menugaskan sebuah peran 
AWS ke instans EC2 dan membuatnya tersedia untuk semua aplikasinya, Anda dapat membuat sebuah 
profil instans yang dilampirkan ke instans. Profil instans berisi peran dan memungkinkan program yang 
berjalan di instans EC2 untuk mendapatkan kredensial sementara. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan IAM role untuk memberikan izin ke aplikasi yang berjalan di instans Amazon EC2 dalam
Panduan Pengguna IAM.

Untuk mempelajari kapan waktunya menggunakan IAM role atau pengguna IAM, lihat Kapan harus 
membuat IAM role (bukan pengguna) dalam Panduan Pengguna IAM.

Mengelola akses menggunakan kebijakan
Anda mengontrol akses diAWS dengan membuat kebijakan dan melampirkannya keAWS identitas atau 
sumber daya. Kebijakan adalah objek di,AWS yang saat terkait dengan identitas atau sumber daya, akan 
menentukan izinnya. AWSmengevaluasi kebijakan ini saat penanggung jawab (pengguna, pengguna 
akar, atau sesi peran) mengajukan permintaan. Izin dalam kebijakan dapat menentukan permintaan 
yang diizinkan atau ditolak. Sebagian besar kebijakan disimpan di AWS sebagai dokumen JSON. Untuk 
informasi selengkapnya tentang struktur dan isi dokumen kebijakan JSON, lihat Gambaran Umum 
kebijakan JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Secara bawaan, pengguna dan peran tidak memiliki izin. Untuk memberikan izin bagi para pengguna 
untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat membuat 
kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan pengguna dapat 
mengambil peran.

Kebijakan IAM mendefinisikan izin untuk suatu tindakan terlepas dari metode yang Anda gunakan untuk 
pengoperasiannya. Misalnya, Anda memiliki kebijakan yang mengizinkan tindakan iam:GetRole. 
Pengguna dengan kebijakan tersebut dapat memperoleh informasi peran dari API AWS Management 
Console, the AWS CLI, or the AWS.

Kebijakan berbasis identitas
Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis identitas dapat dikategorikan lebih lanjut sebagai kebijakan inline atau kebijakan 
terkelola. Kebijakan inline disematkan secara langsung ke satu pengguna, grup, atau peran. Kebijakan 
terkelola adalah kebijakan mandiri yang dapat Anda lampirkan ke beberapa pengguna, grup, dan peran 
dalam akun Akun AWS Anda. Kebijakan terkelola meliputi kebijakan yang dikelola AWS dan kebijakan 
yang dikelola pelanggan. Untuk mempelajari cara memilih antara kebijakan terkelola atau kebijakan inline, 
lihat Memilih antara kebijakan terkelola dan kebijakan inline dalam Panduan Pengguna IAM.

Kebijakan berbasis sumber daya
Kebijakan berbasis sumber daya adalah dokumen kebijakan JSON yang Anda lampirkan ke sumber 
daya. Contoh kebijakan berbasis sumber daya adalah kebijakan tepercaya IAM role dan kebijakan bucket
Amazon S3. Dalam layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya, administrator layanan 
dapat menggunakannya untuk mengontrol akses ke sumber daya tertentu. Untuk sumber daya yang 
dilampiri kebijakan tersebut, kebijakan menetapkan tindakan apa yang dapat dilakukan oleh principal 
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tertentu di sumber daya tersebut dan dalam kondisi apa. Anda harus menentukan principal dalam 
kebijakan berbasis sumber daya. Prinsipal dapat meliputi akun, pengguna, peran, pengguna gabungan, 
atauLayanan AWS.

Kebijakan berbasis sumber daya merupakan kebijakan inline yang terletak di layanan tersebut. Anda tidak 
dapat menggunakan kebijakan yang dikelola AWS dari IAM dalam kebijakan berbasis sumber daya.

Daftar kontrol akses (ACL)
Daftar kontrol akses (ACL) mengendalikan principal mana (anggota akun, pengguna, atau peran) yang 
memiliki izin untuk mengakses sumber daya. ACL serupa dengan kebijakan berbasis sumber daya, 
meskipun tidak menggunakan format dokumen kebijakan JSON.

Amazon S3, AWS WAF, dan Amazon VPC adalah contoh layanan yang mendukung ACL. Untuk 
mempelajari ACL selengkapnya, lihat Gambaran umum daftar kontrol akses (ACL) dalam Panduan 
Developer Amazon Simple Storage Service.

Tipe kebijakan lainnya
AWS mendukung tipe kebijakan tambahan, yang kurang umum. Tipe kebijakan ini dapat mengatur izin 
maksimum yang diberikan kepada Anda oleh tipe kebijakan yang lebih umum.

• Batasan izin – Batasan izin adalah fitur lanjutan tempat Anda mengatur izin maksimum yang dapat 
diberikan oleh kebijakan berbasis identitas kepada entitas IAM (pengguna atau IAM role). Anda dapat 
menetapkan batas izin untuk suatu entitas. Izin yang dihasilkan adalah perpotongan kebijakan berbasis 
identitas dan batasan izinnya. Kebijakan berbasis sumber daya yang menentukan pengguna atau 
peran dalam bidang Principal tidak dibatasi oleh batasan izin. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini dapat membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya tentang batasan izin, lihat Batasan 
izin untuk entitas IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Kebijakan Kontrol Layanan (SCPs) – SCP adalah kebijakan JSON yang menentukan izin maksimum 
untuk sebuah organisasi atau unit organisasi (OU) di AWS Organizations. AWS Organizations adalah 
layanan untuk mengelompokkan dan mengelola beberapa akun Akun AWS secara terpusat yang 
dimiliki oleh bisnis Anda. Jika Anda mengaktifkan semua fitur di sebuah organisasi, maka Anda dapat 
menerapkan kebijakan kontrol layanan (SCP) ke salah satu atau ke semua akun Anda. SCP membatasi 
izin untuk entitas dalam akun anggota, termasuk setiap Pengguna root akun AWS. Untuk informasi 
selengkapnya tentang Organizations dan SCP, lihat Cara kerja SCP dalam Panduan Pengguna AWS 
Organizations.

• Kebijakan sesi – Kebijakan sesi adalah kebijakan lanjutan yang Anda berikan sebagai parameter saat 
Anda membuat sesi sementara secara terprogram bagi peran atau pengguna gabungan. Izin sesi yang 
dihasilkan adalah persimpangan kebijakan berbasis identitas pengguna atau peran dan kebijakan sesi. 
Izin juga dapat berasal dari kebijakan berbasis sumber daya. Penolakan eksplisit dalam salah satu 
kebijakan ini membatalkan izin. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kebijakan sesi dalam Panduan 
Pengguna IAM.

Berbagai tipe kebijakan
Ketika beberapa tipe kebijakan berlaku untuk sebuah permintaan, izin yang dihasilkan lebih rumit untuk 
dipahami. Untuk mempelajari cara AWS menentukan untuk mengizinkan permintaan ketika beberapa tipe 
kebijakan dilibatkan, lihat Logika evaluasi kebijakan dalam Panduan Pengguna IAM.

Bagaimana Amazon FSx for NetApp ONTAP bekerja 
dengan IAM
Sebelum Anda menggunakan IAM untuk mengelola akses ke Amazon FSx, Anda harus memahami fitur 
IAM yang mendukung Amazon FSx.
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Fitur IAM yang dapat Anda gunakan dengan Amazon FSx for NetApp ONTAP

Fitur IAM Dukungan Amazon FSx

Kebijakan berbasis identitas (p. 167) Ya

Kebijakan berbasis sumber daya (p. 167) Tidak

Tindakan kebijakan (p. 168) Ya

Sumber daya kebijakan (p. 168) Ya

Kunci syarat kebijakan (p. 169) Ya

ACL (p. 169) Tidak

ABAC (tanda dalam kebijakan) (p. 169) Ya

Kredensi sementara (p. 170) Ya

Izin utama (p. 170) Ya

Peran layanan (p. 171) Tidak

Peran terkait layanan (p. 171) Ya

Untuk mendapatkan tampilan tingkat tinggi tentang cara Amazon FSx danAWS layanan lainnya bekerja 
dengan sebagian besar fitur IAM, lihat AWSlayanan yang bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna 
IAM.

Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon FSx

Hanya mendukung kebijakan berbasis identitas Ya

Kebijakan berbasis identitas adalah dokumen kebijakan izin JSON yang dapat Anda lampirkan ke identitas, 
seperti pengguna IAM, grup pengguna, atau peran. Kebijakan ini mengontrol tipe tindakan yang dapat 
dilakukan oleh pengguna dan peran, di sumber daya mana, dan dalam syarat. Untuk mempelajari cara 
membuat kebijakan berbasis identitas, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Dengan kebijakan berbasis identitas IAM, Anda dapat menentukan tindakan dan sumber daya yang 
diizinkan atau ditolak, serta kondisi di mana tindakan tersebut diperbolehkan atau ditolak. Anda tidak 
dapat menentukan pelaku utama dalam kebijakan berbasis identitas karena itu berlaku untuk pengguna 
atau peran yang dilampiri kebijakan. Untuk mempelajari semua elemen yang dapat Anda gunakan dalam 
kebijakan JSON, lihat Referensi elemen kebijakan IAM JSON dalam Panduan Pengguna IAM.

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon FSx

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon FSx, lihatContoh kebijakan berbasis identitas 
untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 171).

Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon FSx

Mendukung kebijakan berbasis sumber daya Tidak
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Tindakan kebijakan untuk Amazon FSx

Mendukung tindakan kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen Action dari kebijakan JSON menjelaskan tindakan-tindakan yang dapat Anda gunakan untuk 
mengizinkan atau menolak akses dalam sebuah kebijakan. Tindakan kebijakan biasanya memiliki nama 
yang sama sebagai operasi API AWS terkait. Ada beberapa pengecualian, misalnya tindakan hanya 
dengan izin yang tidak memiliki operasi API yang cocok. Ada juga beberapa operasi yang memerlukan 
beberapa tindakan dalam kebijakan. Tindakan tambahan ini disebut tindakan dependen.

Sertakan tindakan dalam kebijakan untuk memberikan izin guna melakukan operasi yang terkait.

Untuk melihat daftar tindakan Amazon FSx, lihat Tindakan yang Ditentukan oleh Amazon FSx dalam
Referensi Otorisasi Layanan.

Tindakan kebijakan di Amazon FSx menggunakan prefiks berikut sebelum tindakan:

fsx

Untuk menetapkan beberapa tindakan dalam satu pernyataan, pisahkan dengan koma.

"Action": [ 
      "fsx:action1", 
      "fsx:action2" 
         ]

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon FSx, lihatContoh kebijakan berbasis identitas 
untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 171).

Sumber daya kebijakan untuk Amazon FSx

Mendukung sumber daya kebijakan Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses ke 
hal apa. Yaitu, principal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan dalam syarat
apa.

Elemen kebijakan JSON Resource menentukan objek atau objek-objek yang menjadi target penerapan 
tindakan. Pernyataan harus mencakup elemen Resource atau NotResource. Sebagai praktik terbaik, 
tentukan sumber daya menggunakan Amazon Resource Name (ARN). Anda dapat melakukan ini untuk 
tindakan yang mendukung tipe sumber daya tertentu, yang dikenal sebagai izin tingkat sumber daya.

Untuk tindakan yang tidak mendukung izin tingkat sumber daya, misalnya operasi pencantuman, gunakan 
karakter wildcart (*) untuk menunjukkan bahwa pernyataan tersebut berlaku bagi semua sumber daya.

"Resource": "*"
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Untuk melihat daftar jenis sumber daya Amazon FSx dan ARN mereka, lihat Sumber daya yang ditentukan 
oleh Amazon FSx dalam Referensi Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan mana yang dapat 
menentukan ARN dari setiap sumber daya, lihat Tindakan yang ditentukan oleh Amazon FSx.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon FSx, lihatContoh kebijakan berbasis identitas 
untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 171).

Kunci syarat kebijakan untuk Amazon FSx

Mendukung kunci kondisi kebijakan khusus 
layanan

Ya

Administrator dapat menggunakan kebijakan JSON AWS untuk menentukan siapa yang memiliki akses 
ke hal apa. Yaitu, prinsipal mana yang dapat melakukan tindakan pada sumber daya apa, dan menurut
persyaratan apa.

Elemen Condition (atau Condition blok) memungkinkan Anda menentukan syarat di mana suatu 
pernyataan berlaku. Elemen Condition bersifat opsional. Anda dapat membuat ekspresi bersyarat yang 
menggunakan operator syarat, seperti sama dengan atau kurang dari, untuk mencocokkan syarat dalam 
kebijakan dengan nilai dalam permintaan.

Jika Anda menentukan beberapa elemen Condition dalam pernyataan, atau beberapa kunci dalam satu 
elemen Condition, AWS akan mengevaluasinya denga menggunakan operasi logika AND. Jika Anda 
menetapkan beberapa nilai untuk kunci syarat tunggal, AWS akan mengevaluasi syarat tersebut dengan 
menggunakan operasi logika OR. Semua persyaratan harus dipenuhi sebelum izin pernyataan diberikan.

Anda juga dapat menggunakan variabel placeholder saat menentukan syarat. Sebagai contoh, Anda 
dapat memberikan izin pengguna IAM untuk mengakses sumber daya hanya jika ditandai dengan nama 
pengguna IAM mereka. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Elemen kebijakan IAM: variabel dan tag dalam
Panduan Pengguna IAM.

AWS mendukung kunci syarat global dan kunci syarat khusus layanan. Untuk melihat semua kunci syarat 
global AWS, lihat Kunci konteks syarat global AWS dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk melihat daftar kunci kondisi Amazon FSx, lihat Kunci syarat untuk Amazon FSx dalam Referensi 
Otorisasi Layanan. Untuk mempelajari tindakan dan sumber daya mana yang dapat Anda gunakan dengan 
kunci syarat tertentu, lihat Tindakan yang ditentukan oleh Amazon FSx.

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas Amazon FSx, lihatContoh kebijakan berbasis identitas 
untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP (p. 171).

Daftar kontrol akses (ACL) di Amazon FSx

Mendukung ACL Tidak

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan Amazon FSx

Mendukung ABAC (tanda dalam kebijakan) Ya

Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) adalah strategi otorisasi yang mendefinisikan izin berdasarkan 
atribut. Di AWS, atribut ini disebut tanda. Anda dapat melampirkan tanda ke entitas IAM (pengguna atau 
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peran) dan ke banyak sumber daya AWS. Penandaan entitas dan sumber daya adalah langkah pertama 
dari ABAC. Kemudian Anda merancang kebijakan ABAC untuk mengizinkan operasi ketika tanda pelaku 
utama cocok dengan tanda di sumber daya yang ingin diakses.

ABAC sangat membantu di lingkungan yang berkembang dengan cepat dan membantu dalam situasi 
ketika manajemen kebijakan menjadi rumit.

Untuk mengontrol akses berdasarkan tandanya, Anda memberikan informasi tanda di elemen syarat
kebijakan dengan menggunakan kunci syarat aws:ResourceTag/key-name, aws:RequestTag/key-
name, atau aws:TagKeys.

Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi untuk setiap jenis sumber daya, maka nilainya adalah Ya
untuk layanan. Jika layanan mendukung ketiga kunci kondisi hanya untuk beberapa jenis sumber daya, 
maka nilainya adalah Partial.

Untuk informasi lebih lanjut tentang ABAC, lihat Apa itu ABAC? dalam Panduan Pengguna IAM. Untuk 
melihat tutorial dengan langkah-langkah untuk menyiapkan ABAC, lihat Menggunakan kontrol akses 
berbasis atribut (ABAC) dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan sumber daya Amazon FSx, lihatMemberi tanda sumber 
daya Amazon FSx Anda (p. 148).

Untuk melihat contoh kebijakan berbasis identitas untuk membatasi akses ke sumber daya berdasarkan tag 
pada sumber daya tersebut, lihat Menggunakan tanda untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon 
FSx Anda (p. 176).

Menggunakan kredensi sementara dengan Amazon FSx

Mendukung penggunaan kredensial sementara Ya

BeberapaLayanan AWS tidak berfungsi saat Anda masuk menggunakan kredenal sementara. Untuk 
informasi tambahan, termasuk yangLayanan AWS bekerja dengan kredensional sementara, lihat Layanan 
AWSbahwa bekerja dengan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda menggunakan kredensial sementara jika Anda masuk ke AWS Management Console menggunakan 
metode apa pun kecuali nama pengguna dan kata sandi. Misalnya, saat Anda mengakses AWS dengan 
menggunakan tautan masuk tunggal (SSO) perusahaan Anda, proses tersebut akan membuat kredensial 
sementara secara otomatis. Anda juga secara otomatis membuat kredensial sementara ketika Anda masuk 
ke konsol sebagai pengguna dan kemudian beralih peran. Untuk informasi selengkapnya tentang beralih 
peran, lihat Beralih ke peran (konsol) dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat secara manual membuat kredensial sementara menggunakan AWS CLI atau API AWS. Anda 
kemudian dapat menggunakan kredensial sementara tersebut untuk mengakses AWS. AWS menyarankan 
agar Anda membuat kredensial sementara secara dinamis alih-alih menggunakan access key jangka 
panjang. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Kredensial keamanan sementara di IAM.

Izin pelaku utama lintas layanan untuk Amazon FSx

Mendukung izin pelaku utama Ya

Saat Anda menggunakan pengguna atau peran IAM untuk melakukan tindakan di AWS, Anda dianggap 
sebagai pelaku utama. Kebijakan memberikan izin kepada prinsipal. Saat Anda menggunakan beberapa 
layanan, Anda mungkin melakukan tindakan yang kemudian memicu tindakan lain di layanan yang 
berbeda. Dalam hal ini, Anda harus memiliki izin untuk melakukan kedua tindakan tersebut. Untuk melihat 
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apakah suatu tindakan memerlukan tindakan dependen tambahan dalam suatu kebijakan, lihat Tindakan, 
sumber daya, dan kunci ketentuan untuk Amazon FSx dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Peran layanan untuk Amazon FSx

Mendukung peran layanan Tidak

Peran tertaut layanan untuk Amazon FSx

Mendukung peran yang terhubung dengan layanan Ya

Peran terkait layanan adalah jenis peran layanan yang tertaut denganLayanan AWS. Layanan dapat 
menggunakan peran untuk melakukan tindakan atas nama Anda. Peran terkait layanan muncul di 
AndaAkun AWS dan dimiliki oleh layanan tersebut. Administrator IAM dapat melihat, tetapi tidak dapat 
mengedit izin untuk peran terkait layanan.

Untuk informasi selengkapnya tentang cara membuat atau mengelola peran tertaut layanan Amazon FSx, 
lihatMenggunakan peran tertaut layanan untuk Amazon FSx (p. 179).

Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon 
FSx for NetApp ONTAP
Secara default, pengguna dan peran tidak memiliki izin untuk membuat atau memodifikasi sumber daya 
Amazon FSx. Mereka juga tidak dapat melakukan tugas dengan menggunakanAWS Management 
Console,AWS Command Line Interface (AWS CLI), atauAWS API. Untuk memberikan izin bagi para 
pengguna untuk melakukan tindakan di sumber daya yang mereka perlukan, administrator IAM dapat 
membuat kebijakan IAM. Administrator kemudian dapat menambahkan kebijakan IAM ke peran, dan 
pengguna dapat mengambil peran.

Untuk mempelajari cara membuat kebijakan berbasis identitas IAM dengan menggunakan contoh dokumen 
kebijakan JSON ini, lihat Membuat kebijakan IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

Untuk detail tentang tindakan dan jenis sumber daya yang ditentukan oleh Amazon FSx, termasuk format 
ARN untuk setiap jenis sumber daya, lihat Tindakan, sumber daya, dan kunci kondisi untuk Amazon FSx
dalam Referensi Otorisasi Layanan.

Topik
• Praktik terbaik kebijakan (p. 171)
• Menggunakan konsol Amazon FSx (p. 172)
• Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri (p. 172)

Praktik terbaik kebijakan
Kebijakan berbasis identitas menentukan apakah seseorang dapat membuat, mengakses, atau 
menghapus sumber daya Amazon FSx di akun Anda. Tindakan ini membuat Akun AWS Anda terkena 
biaya. Ketika Anda membuat atau mengedit kebijakan berbasis identitas, ikuti panduan dan rekomendasi 
ini:

• Memulai kebijakanAWS terkelola dan beralih ke izin paling sedikit hak istimewa — Untuk mulai 
memberikan izin kepada pengguna dan beban kerja Anda, gunakan kebijakanAWS terkelola yang 
memberikan izin untuk banyak kasus penggunaan umum. Mereka tersedia di AndaAkun AWS. Kami 
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menyarankan Anda mengurangi izin lebih lanjut dengan menentukan kebijakan yang dikelolaAWS 
pelanggan yang spesifik untuk kasus penggunaan Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat
kebijakanAWSAWS terkelola atau kebijakan terkelola untuk fungsi pekerjaan di Panduan Pengguna IAM.

• Terapkan izin hak akses paling rendah — Saat Anda mengatur izin dengan kebijakan IAM, hanya berikan 
izin yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Anda melakukan ini dengan menentukan tindakan yang 
dapat diambil pada sumber daya tertentu dalam kondisi tertentu, juga dikenal sebagai izin paling tidak 
memiliki hak istimewa. Untuk informasi selengkapnya tentang penggunaan IAM untuk menerapkan izin, 
lihat Kebijakan dan izin di IAM dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan ketentuan dalam kebijakan IAM untuk membatasi akses lebih lanjut — Anda dapat 
menambahkan kondisi pada kebijakan Anda untuk membatasi akses ke tindakan dan sumber daya. 
Misalnya, Anda dapat menulis kondisi kebijakan untuk menentukan bahwa semua permintaan harus 
dikirim menggunakan SSL. Anda juga dapat menggunakan kondisi untuk memberikan akses ke tindakan 
layanan jika digunakan melalui spesifikLayanan AWS, sepertiAWS CloudFormation. Untuk informasi 
selengkpanya, lihat Elemen Kebijakan IAM JSON: Syarat dalam Panduan Pengguna IAM.

• Gunakan IAM Access Analyzer untuk memvalidasi kebijakan IAM Anda untuk memastikan izin yang 
aman dan fungsional - IAM Access Analyzer memvalidasi kebijakan baru dan yang sudah ada sehingga 
kebijakan mematuhi bahasa kebijakan IAM (JSON) dan praktik terbaik IAM. IAM Access Analyzer 
menyediakan lebih dari 100 pemeriksaan kebijakan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk 
membantu Anda membuat kebijakan yang aman dan fungsional. Untuk informasi selengkapnya, lihat
validasi kebijakan IAM Access Analyzer di Panduan Pengguna IAM.

• Memerlukan otentikasi multi-faktor (MFA) — Jika Anda memiliki skenario yang mengharuskan 
pengguna IAM atau pengguna root di AndaAkun AWS, aktifkan MFA untuk keamanan tambahan. 
Untuk mewajibkan MFA saat operasi API dipanggil, tambahkan kondisi MFA ke kebijakan Anda. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Mengonfigurasi akses API yang dilindungi MFA di Panduan Pengguna IAM.

Untuk informasi selengkapnya tentang praktik terbaik dalam IAM, lihat praktik terbaik keamanan di IAM
dalam Panduan Pengguna IAM.

Menggunakan konsol Amazon FSx
Untuk mengakses konsol Amazon FSx for NetApp ONTAP, Anda harus memiliki rangkaian izin minimum. 
Izin ini harus memperbolehkan Anda untuk membuat daftar dan melihat detail tentang sumber daya 
Amazon FSx di AndaAkun AWS. Jika Anda membuat kebijakan berbasis identitas yang lebih ketat dari izin 
minimum yang diperlukan, konsol tersebut tidak akan berfungsi sebagaimana dimaksudkan untuk entitas 
(pengguna atau peran) dengan kebijakan tersebut.

Anda tidak perlu meloloskan izin konsol minimum untuk pengguna yang hanya melakukan panggilan ke 
AWS CLI atau API AWS. Alih-alih, izinkan akses hanya ke tindakan yang sesuai dengan operasi API yang 
mereka coba lakukan.

Untuk memastikan bahwa pengguna dan peran masih dapat menggunakan konsol Amazon FSx, 
lampirkan juga kebijakanAmazonFSxConsoleReadOnlyAccessAWS terkelola ke entitas. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Menambahkan izin ke pengguna dalam Panduan Pengguna IAM.

Anda dapat melihatAmazonFSxConsoleReadOnlyAccess dan kebijakan layanan terkelola Amazon FSx 
lainnya diKebijakan terkelola AWS untuk Amazon FSx (p. 182).

Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri
Contoh ini menunjukkan cara Anda dapat membuat kebijakan yang mengizinkan para pengguna IAM 
untuk melihat kebijakan inline dan terkelola yang dilampirkan ke identitas pengguna mereka. Kebijakan ini 
mencakup izin untuk menyelesaikan tindakan pada konsol atau secara terprogram menggunakan API AWS 
CLI atau AWS.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Sid": "ViewOwnUserInfo", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetUserPolicy", 
                "iam:ListGroupsForUser", 
                "iam:ListAttachedUserPolicies", 
                "iam:ListUserPolicies", 
                "iam:GetUser" 
            ], 
            "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"] 
        }, 
        { 
            "Sid": "NavigateInConsole", 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:GetGroupPolicy", 
                "iam:GetPolicyVersion", 
                "iam:GetPolicy", 
                "iam:ListAttachedGroupPolicies", 
                "iam:ListGroupPolicies", 
                "iam:ListPolicyVersions", 
                "iam:ListPolicies", 
                "iam:ListUsers" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Pemecahan masalah Amazon FSx untuk identitas dan 
akses NetApp ONTAP
Gunakan informasi berikut untuk membantu Anda mendiagnosis dan mengatasi masalah umum yang 
mungkin Anda temui saat bekerja menggunakan Amazon FSx dan IAM.

Topik
• Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Amazon FSx (p. 173)
• Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole (p. 174)
• Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon FSx 

saya (p. 174)

Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Amazon FSx
Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak terotorisasi untuk melakukan tindakan, kebijakan 
Anda harus diperbarui agar Anda dapat melakukan tindakan tersebut.

Contoh kesalahan berikut terjadi ketika penggunamateojackson IAM mencoba menggunakan konsol 
untuk melihat detail tentangmy-example-widget sumber daya fiktif, tetapi tidak memilikifsx:GetWidget
izin fiktif.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform: 
 fsx:GetWidget on resource: my-example-widget

Dalam hal ini, kebijakan untukmateojackson pengguna harus diperbarui untuk memungkinkan akses 
kemy-example-widget sumber daya dengan menggunakanfsx:GetWidget tindakan.
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Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredensi masuk Anda.

Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole
Jika Anda menerima pesan kesalahan bahwa Anda tidak berwenang untuk melakukaniam:PassRole
tindakan, kebijakan Anda harus diperbarui agar Anda meneruskan peran ke Amazon FSx.

BeberapaLayanan AWS memungkinkan Anda memberikan peran yang sudah ada ke layanan tersebut alih-
alih membuat peran layanan baru atau peran tertaut layanan. Untuk melakukannya, Anda harus memiliki 
izin untuk meneruskan peran ke layanan.

Contoh kesalahan berikut terjadi saat pengguna IAM bernamamarymajor mencoba menggunakan konsol 
tersebut untuk melakukan tindakan di Amazon FSx. Namun, tindakan tersebut mengharuskan layanan 
untuk memiliki izin yang diberikan oleh peran layanan. Mary tidak memiliki izin untuk meneruskan peran 
tersebut ke layanan.

User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform: iam:PassRole

Dalam kasus ini, kebijakan Mary harus diperbarui agar dia mendapatkan izin untuk 
melakukaniam:PassRole tindakan.

Jika Anda memerlukan bantuan, hubungiAWS administrator Anda. Administrator Anda adalah orang yang 
memberikan kredensi masuk Anda.

Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk 
mengakses sumber daya Amazon FSx saya
Anda dapat membuat peran yang dapat digunakan para pengguna di akun lain atau orang-orang di luar 
organisasi Anda untuk mengakses sumber daya Anda. Anda dapat menentukan siapa yang dipercaya 
untuk mengambil peran tersebut. Untuk layanan yang mendukung kebijakan berbasis sumber daya atau 
daftar kontrol akses (ACL), Anda dapat menggunakan kebijakan tersebut untuk memberi akses pada orang 
ke sumber daya Anda.

Untuk mempelajari selengkapnya, periksa hal berikut:

• Untuk mempelajari apakah Amazon FSx men-support fitur-fitur ini, lihatBagaimana Amazon FSx for 
NetApp ONTAP bekerja dengan IAM (p. 166).

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya di seluruh Akun AWS yang Anda miliki, 
lihat Menyediakan akses ke pengguna IAM di akun Akun AWS lain yang Anda miliki dalam Panduan 
Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses ke sumber daya Anda ke Akun AWS pihak ketiga, lihat
Menyediakan akses ke akun Akun AWS yang dimiliki oleh pihak ketiga dalam Panduan Pengguna IAM.

• Untuk mempelajari cara memberikan akses melalui federasi identitas, lihat Menyediakan akses ke 
pengguna terautentikasi eksternal (gabungan identitas) dalam Panduan Pengguna IAM .

• Untuk mempelajari perbedaan antara penggunaan peran dan kebijakan berbasis sumber daya untuk 
akses lintas akun, lihat Perbedaan IAM role dan kebijakan berbasis sumber daya di Panduan Pengguna 
IAM.

Menggunakan tag dengan Amazon FSx
Anda dapat menggunakan tanda untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon FSx dan menerapkan 
kontrol akses berbasis atribut (ABAC). Untuk menerapkan tag ke sumber daya Amazon FSx selama 
pembuatan, pengguna harus memiliki izinAWS Identity and Access Management (IAM) tertentu.
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Memberikan izin untuk memberi tanda pada sumber daya saat 
sumber daya tersebut dibuat
Dengan beberapa tindakan Amazon FSx API untuk penciptaan sumber daya, Anda dapat menentukan 
tanda saat Anda menciptakan sumber daya. Anda dapat menggunakan tanda sumber daya ini untuk 
menerapkan kontrol akses berbasis atribut (ABAC). Untuk informasi selengkapnya, lihat Untuk apa ABAC 
untukAWS? dalam Panduan Pengguna IAM.

Agar pengguna menandai sumber daya pada pembuatan, mereka harus memiliki izin 
untuk menggunakan tindakan yang membuat sumber dayafsx:CreateFileSystem, 
sepertifsx:CreateStorageVirtualMachine, ataufsx:CreateVolume. Jika tanda ditentukan dalam 
tindakan pembuatan sumber daya, IAM melakukan otorisasi tambahan padafsx:TagResource tindakan 
tersebut untuk memverifikasi apakah pengguna memiliki izin untuk membuat tag. Oleh karena itu, para 
pengguna juga harus memiliki izin eksplisit untuk menggunakan tindakan fsx:TagResource.

Kebijakan contoh berikut memungkinkan pengguna untuk membuat sistem file dan penyimpanan mesin 
virtual (SVM) dan menerapkan tag kepada mereka selama pembuatan di tertentuAkun AWS.

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:CreateFileSystem", 
         "fsx:CreateStorageVirtualMachine", 
         "fsx:TagResource"        
      ], 
      "Resource": [ 
         "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
         "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*/storage-virtual-machine/*" 
      ] 
    } 
  ]
}

Demikian pula, kebijakan berikut memungkinkan pengguna membuat backup pada sistem file tertentu dan 
menerapkan tag apa pun ke cadangan selama penciptaan cadangan.

{ 
  "Statement": [ 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:CreateBackup" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/file-system-id*" 
    }, 
    { 
      "Effect": "Allow", 
      "Action": [ 
         "fsx:TagResource" 
      ], 
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*" 
    } 
  ]
}

fsx:TagResourceTindakan dievaluasi hanya jika tanda diterapkan selama tindakan penciptaan sumber 
daya. Oleh karena itu, pengguna yang memiliki izin untuk menciptakan sumber daya (dengan asumsi 
tidak ada ketentuan untuk pemberian tag) tidak memerlukan izin untuk menggunakanfsx:TagResource
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tindakan jika tidak ada tag yang ditentukan dalam permintaan. Akan tetapi, jika pengguna tersebut 
mencoba untuk membuat sumber daya dengan tanda, maka permintaan akan gagal jika pengguna tidak 
memiliki izin untuk menggunakan tindakan fsx:TagResource.

Untuk informasi selengkapnya tentang penandaan sumber daya Amazon FSx, lihatMemberi tanda sumber 
daya Amazon FSx Anda (p. 148). Untuk informasi selengkpanya tentang penggunaan tanda untuk 
mengontrol akses ke sumber daya Amazon FSx, lihatMenggunakan tanda untuk mengontrol akses ke 
sumber daya Amazon FSx Anda (p. 176).

Menggunakan tanda untuk mengontrol akses ke sumber daya 
Amazon FSx Anda
Untuk mengontrol akses ke sumber daya dan tindakan Amazon FSx, Anda dapat menggunakan kebijakan 
IAM berdasarkan tag. Anda dapat memberikan kontrol ini dengan dua cara:

• Anda dapat mengontrol akses ke sumber daya Amazon FSx berdasarkan tanda pada sumber daya 
tersebut.

• Anda dapat mengontrol tag yang dapat diteruskan dalam kondisi permintaan IAM.

Untuk informasi tentang cara menggunakan tag untuk mengontrol akses keAWS sumber daya, lihat
Mengontrol akses menggunakan tag di Panduan Pengguna IAM. Untuk informasi selengkapnya tentang 
penandaan sumber daya Amazon FSx saat pembuatan, lihatMemberikan izin untuk memberi tanda 
pada sumber daya saat sumber daya tersebut dibuat (p. 175). Untuk informasi selengkapnya tentang 
penandaan sumber daya, lihatMemberi tanda sumber daya Amazon FSx Anda (p. 148).

Mengontrol akses berdasarkan tag di sumber daya
Untuk mengontrol tindakan mana yang dapat dilakukan pengguna atau peran pada sumber daya Amazon 
FSx, Anda dapat menggunakan tag pada sumber daya. Misalnya, Anda mungkin ingin mengizinkan atau 
menolak operasi API tertentu pada sumber daya sistem file berdasarkan pasangan kunci-nilai tag pada 
sumber daya.

Example Contoh kebijakan - Buat sistem file hanya jika tag tertentu digunakan

Kebijakan ini memungkinkan pengguna untuk membuat sistem file hanya ketika mereka menandainya 
dengan pasangan kunci-nilai tag tertentu, dalam contoh inikey=Department,value=Finance.

{ 
    "Effect": "Allow", 
    "Action": [ 
        "fsx:CreateFileSystem", 
        "fsx:TagResource" 
    ], 
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
    "Condition": { 
        "StringEquals": { 
            "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
        } 
    }
}

Example Kebijakan contoh — Membuat cadangan hanya Amazon FSx untuk volume NetApp 
ONTAP dengan tag tertentu

Kebijakan ini memungkinkan pengguna untuk membuat cadangan hanya FSx untuk volume ONTAP yang 
ditandai dengan pasangan kunci-nilaikey=Department,value=Finance. Cadangan dibuat dengan 
tagDepartment=Finance.
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{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:TagResource", 
                "fsx:CreateBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
      
    ]
}

Example Contoh kebijakan - Membuat volume dengan tag tertentu dari cadangan dengan tag 
tertentu

Kebijakan ini memungkinkan pengguna untuk membuat volume yang ditandai 
denganDepartment=Finance hanya dari backup yang ditandai denganDepartment=Finance.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateVolumeFromBackup", 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:CreateVolumeFromBackup" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
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                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example Contoh kebijakan - Hapus sistem file dengan tag tertentu

Kebijakan ini memungkinkan pengguna untuk menghapus hanya sistem file yang diberi 
tagDepartment=Finance. Jika mereka membuat cadangan akhir, maka harus ditandai 
denganDepartment=Finance.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:DeleteFileSystem" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Example Contoh kebijakan - Menghapus volume dengan tag tertentu

Kebijakan ini memungkinkan pengguna untuk menghapus hanya volume yang ditandai 
denganDepartment=Finance. Jika mereka membuat cadangan akhir, maka harus ditandai 
denganDepartment=Finance.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:DeleteVolume" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
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        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:TagResource" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/Department": "Finance" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

Menggunakan peran tertaut layanan untuk Amazon 
FSx
Amazon FSx menggunakan peran terkait layananAWS Identity and Access Management (IAM). Peran 
tertaut layanan adalah jenis IAM role unik yang terkait langsung dengan Amazon FSx. Peran tertaut 
layanan ditentukan sebelumnya oleh Amazon FSx dan mencakup semua izin yang diperlukan layanan 
untuk memanggil layanan AWS lainnya atas nama Anda.

Peran tertaut layanan mempermudah pengaturan Amazon FSx karena Anda tidak perlu menambahkan 
izin yang diperlukan secara manual. Amazon FSx menentukan izin atas peran tertaut layanan, dan kecuali 
ditentukan lain, hanya Amazon FSX yang dapat menjalankan perannya. Izin yang ditentukan mencakup 
kebijakan kepercayaan dan kebijakan izin, serta bahwa kebijakan izin tidak dapat dilampirkan ke entitas 
IAM lainnya.

Anda dapat menghapus peran tertaut layanan hanya setelah menghapus sumber daya terkait terlebih 
dahulu. Ini melindungi sumber daya Amazon FSx karena Anda tidak dapat secara ceroboh menghapus izin 
untuk mengakses sumber daya.

Untuk informasi tentang layanan lain yang mendukung peran tertaut layanan, lihat Layanan yang Bekerja 
dengan IAM AWS dan mencari layanan yang memiliki opsi Ya di kolom Peran Tertaut Layanan. Pilih Yes
(Ya) bersama tautan untuk melihat dokumentasi peran tertaut layanan untuk layanan tersebut.

Izin peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
Amazon FSx menggunakan peran terkait layanan yang bernama AWSServiceRoleForAmazonFSx— Yang 
melakukan tindakan tertentu di akun Anda, seperti membuat Elastic Network Interfaces untuk sistem file 
Anda di VPC Anda.

Kebijakan izin peran mengizinkan Amazon FSx untuk menyelesaikan tindakan berikut pada semua sumber 
daya AWS yang berlaku:

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "cloudwatch:PutMetricData", 
                "ds:AuthorizeApplication",   
                "ds:GetAuthorizedApplicationDetails", 
                "ds:UnauthorizeApplication",                  
                "ec2:CreateNetworkInterface",   
                "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",    
                "ec2:DeleteNetworkInterface",  
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                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DescribeDhcpOptions", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaces", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups",  
                "ec2:DescribeSubnets",  
                "ec2:DescribeVPCs", 
                "ec2:DisassociateAddress",                 
                "route53:AssociateVPCWithHostedZone" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        {             
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface" 
                }, 
                "ForAllValues:StringEquals": { 
                    "aws:TagKeys": "AmazonFSx.FileSystemId" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:AssignPrivateIpAddresses", 
                "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:UnassignPrivateIpAddresses" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "Null": { 
                    "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId": "false" 
                } 
            } 
        }, 
        {             
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateRoute", 
                "ec2:ReplaceRoute", 
                "ec2:DeleteRoute" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:ResourceTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "logs:DescribeLogStreams", 
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                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [                 
                "firehose:DescribeDeliveryStream", 
                "firehose:PutRecord", 
                "firehose:PutRecordBatch" 
            ], 
            "Resource": "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*" 
        } 
    ]
}

Anda harus mengonfigurasi izin untuk mengizinkan entitas IAM (seperti pengguna, grup, atau peran) untuk 
membuat, mengedit, atau menghapus peran terkait layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Izin Peran 
Tertaut Layanan di Panduan Pengguna IAM.

Membuat peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
Anda tidak perlu membuat peran terkait layanan secara manual. Ketika Anda membuat sistem file di AWS 
Management Console, IAM, CLI, atau IAM API, Amazon FSx membuat peran tertaut layanan untuk Anda.

Important

Peran tertaut layanan ini dapat muncul di akun Anda jika Anda menyelesaikan tindakan di layanan 
lain yang menggunakan fitur yang disupport oleh peran ini. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat
Peran Baru yang Muncul di Akun IAM Saya.

Jika Anda menghapus peran tertaut layanan ini, dan ingin membuatnya lagi, Anda dapat mengulangi 
proses yang sama untuk membuat kembali peran tersebut di akun Anda. Ketika Anda membuat sistem file, 
Amazon FSx membuat peran tertaut layanan untuk Anda kembali.

Mengedit peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
Amazon FSx tidak mengizinkan Anda untuk mengedit peran AWSServiceRoleForAmazonFSx terkait 
layanan. Setelah Anda membuat peran terkait layanan, Anda tidak dapat mengubah nama peran karena 
berbagai entitas mungkin mereferensikan peran tersebut. Namun, Anda dapat mengedit penjelasan 
peran menggunakan IAM. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengedit Peran Tertaut Layanan di Panduan 
Pengguna IAM.

Menghapus peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
Jika Anda tidak perlu lagi menggunakan fitur atau layanan yang memerlukan peran terkait layanan, kami 
merekomendasikan Anda menghapus peran tersebut. Dengan begitu, Anda tidak memiliki entitas yang 
tidak digunakan yang tidak dipantau atau dipelihara secara aktif. Namun, Anda harus menghapus semua 
sistem file Anda sebelum Anda dapat menghapus peran tertaut layanan secara manual.

Note

Jika layanan Amazon FSx menggunakan peran saat Anda mencoba untuk menghapus sumber 
daya, maka penghapusan tersebut kemungkinan gagal. Jika hal itu terjadi, tunggu beberapa menit 
dan coba mengoperasikannya lagi.

Untuk menghapus peran terkait layanan secara manual gunakan IAM

Gunakan konsol IAM, CLI IAM, atau API IAM untuk menghapus peran terkait layanan 
AWSServiceRoleForAmazonFSx. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Menghapus Peran Tertaut Layanan di
Panduan Pengguna IAM.
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Wilayah yang didukung untuk peran tertaut-layanan Amazon FSx
Amazon FSx mensupport penggunaan peran tertaut layanan di semua wilayah tempat layanan tersedia. 
Untuk informasi lebih lanjut, lihat Wilayah dan Titik Akhir AWS.

Kebijakan terkelola AWS untuk Amazon FSx
Untuk menambahkan izin ke pengguna, grup, dan peran, lebih mudah menggunakan kebijakan terkelola 
AWS dibandingkan menulis kebijakan sendiri. Dibutuhkan waktu dan keahlian untuk membuat kebijakan 
terkelola pelanggan IAM yang hanya menyediakan izin sesuai kebutuhan tim Anda. Untuk mulai dengan 
cepat, Anda dapat menggunakan kebijakan-kebijakan terkelola AWS kami. Kebijakan ini mencakup kasus 
penggunaan umum dan tersedia di akun Akun AWS Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan 
terkelola AWS, lihat kebijakan terkelola AWS di Panduan Pengguna IAM.

Layanan AWSmempertahankan dan memperbarui kebijakanAWS terkelola. Anda tidak dapat mengubah 
izin yang ada dalam kebijakan-kebijakan yang dikelola AWS. Layanan terkadang menambahkan izin 
tambahan ke kebijakan yang dikelola AWS untuk mendukung fitur-fitur baru. Jenis pembaruan ini akan 
memengaruhi semua identitas (pengguna, grup, dan peran) di mana kebijakan tersebut dilampirkan. 
Layanan kemungkinan besar akan memperbarui kebijakan yang dikelola AWS saat ada fitur baru yang 
diluncurkan atau saat ada operasi baru yang tersedia. Layanan tidak menghapus izin yang ada di kebijakan 
yang dikelola AWS, sehingga pembaruan-pembaruan yang terjadi pada kebijakan tidak akan membuat izin 
yang ada rusak.

Selain itu, AWS mendukung kebijakan-kebijakan terkelola untuk fungsi tugas yang mencakup beberapa 
layanan. Misalnya, kebijakanViewOnlyAccessAWS terkelola menyediakan akses hanya baca ke banyak 
sumber dayaLayanan AWS dan sumber daya. Saat layanan meluncurkan fitur baru, AWS menambahkan 
izin hanya-baca untuk operasi dan sumber daya yang baru. Untuk melihat daftar dan deskripsi dari 
kebijakan-kebijakan fungsi tugas, lihat kebijakan terkelola AWS untuk fungsi tugas di Panduan Pengguna 
IAM.

AWSkebijakan terkelola: 
AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
Anda tidak dapat melampirkan AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess ke entitas IAM Anda. 
Kebijakan ini terkait ke layanan dan hanya digunakan dengan peran tertaut layanan untuk layanan itu. 
Anda tidak dapat melampirkan, melepaskan, memodifikasi, atau menghapus kebijakan ini. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Menggunakan peran tertaut layanan untuk Amazon FSx (p. 179).

Kebijakan ini memberikan izin administratif yang memungkinkan Amazon FSx menghapus Peran Tertaut 
Layanan untuk akses Amazon S3, yang hanya digunakan oleh Amazon FSx for Lustre.

Rincian izin

Kebijakan ini mencakup iziniam untuk memungkinkan Amazon FSx melihat, menghapus, dan melihat 
status penghapusan untuk Peran Tertaut Layanan FSx untuk akses Amazon S3.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:DeleteServiceLinkedRole", 
                "iam:GetServiceLinkedRoleDeletionStatus", 
                "iam:GetRole" 
            ], 
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            "Resource": "arn:*:iam::*:role/aws-service-role/s3.data-
source.lustre.fsx.amazonaws.com/AWSServiceRoleForFSxS3Access_*" 
        } 
    ]
}

AWSkebijakan terkelola: AmazonFSxFullAccess
Anda dapat melampirkan AmazonFSxFullAccess ke entitas IAM Anda. Kebijakan ini juga dilampirkan ke 
peran layanan yang mengizinkan Amazon FSx untuk melakukan tindakan atas nama Anda.

Menyediakan akses penuh ke Amazon FSx dan akses ke layanan AWS terkait.

Rincian izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

• fsx – Mengizinkan prinsipal memiliki akses penuh untuk melakukan semua tindakan Amazon FSx.
• ds – Mengizinkan prinsipal untuk melihat informasi tentang direktori AWS Directory Service.
• iam – Mengizinkan prinsipal untuk membuat layanan Amazon FSx terkait peran atas nama pengguna. 

Hal ini diperlukan agar Amazon FSx dapat mengelolaAWS sumber daya atas nama pengguna.
• logs — Mengizinkan prinsipal untuk membuat grup log, aliran log, dan menulis peristiwa untuk aliran 

log. Ini agar pengguna dapat memantau akses sistem file FSx for Windows File Server dengan mengirim 
log akses audit ke CloudWatch Logs.

• firehose – Mengizinkan prinsipal untuk menulis catatan ke Amazon Kinesis Data Firehose. Ini agar 
pengguna dapat memantau akses sistem file FSx for Windows File Server dengan mengirim log akses 
audit ke Kinesis Data Firehose.

• ec2- Memungkinkan prinsipal untuk membuat tag di bawah kondisi yang ditentukan.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "fsx:*" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
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                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "logs:CreateLogGroup", 
                "logs:CreateLogStream", 
                "logs:PutLogEvents" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:logs:*:*:log-group:/aws/fsx/*:log-group:*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "firehose:PutRecord" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:firehose:*:*:deliverystream/aws-fsx-*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["fsx.amazonaws.com"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSkebijakan terkelola: 
AmazonFSxConsoleFullAccess
Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonFSxConsoleFullAccess ke identitas-identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin administrasi yang mengizinkan akses penuh ke Amazon FSx dan layanan 
AWS terkait, melalui AWS Management Console.

Rincian izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

• fsx – Memungkinkan prinsipal untuk melakukan semua tindakan di konsol manajemen Amazon FSx.
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• cloudwatch— Mengizinkan prinsipal untuk melihat CloudWatch Alarm dan metrik di konsol manajemen 
Amazon FSx.

• ds – Mengizinkan prinsipal untuk melihat informasi tentang direktori AWS Directory Service.
• ec2— Mengizinkan prinsipal untuk membuat tag pada tabel rute, daftar antarmuka jaringan, tabel rute, 

grup keamanan, subnet, dan VPC yang terkait dengan sistem file Amazon FSx.
• kms – Mengizinkan prinsipal untuk mendaftar alias untuk kunci AWS Key Management Service.
• s3 – Mengizinkan prinsipal utama untuk mendaftar beberapa atau semua objek dalam bucket Amazon 

S3 (hingga 1000).
• iam – Memberikan izin untuk membuat peran tertaut layanan yang mengizinkan Amazon FSx melakukan 

tindakan atas nama pengguna.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
                "ds:DescribeDirectories", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DescribeRouteTables", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "firehose:ListDeliveryStreams", 
                "fsx:*", 
                "kms:ListAliases", 
                "logs:DescribeLogGroups", 
                "s3:ListBucket" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": "iam:CreateServiceLinkedRole", 
            "Resource": "*", 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "iam:AWSServiceName": [ 
                        "s3.data-source.lustre.fsx.amazonaws.com" 
                    ] 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CreateTags" 
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            ], 
            "Resource": [ 
                "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*" 
            ], 
            "Condition": { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:RequestTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx" 
                }, 
                "ForAnyValue:StringEquals": { 
                    "aws:CalledVia": ["fsx.amazonaws.com"] 
                } 
            } 
        } 
    ]
}

AWSkebijakan terkelola: 
AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess ke identitas-identitas IAM 
Anda.

Kebijakan ini memberikan izin baca saja untuk Amazon FSx dan layanan AWS terkait sehingga pengguna 
dapat melihat informasi tentang layanan ini di AWS Management Console.

Rincian izin

Kebijakan ini mencakup izin berikut.

• fsx – Mengizinkan prinsipal untuk melihat informasi tentang sistem file Amazon FSx, termasuk semua 
tag, di Konsol Manajemen Amazon FSx.

• cloudwatch— Mengizinkan prinsipal untuk melihat CloudWatch Alarm dan metrik di konsol manajemen 
Amazon FSx.

• ds – Mengizinkan prinsipal untuk melihat informasi tentang direktori AWS Directory Service di konsol 
manajemen Amazon FSx.

• ec2 – Mengizinkan prinsipal untuk melihat antarmuka jaringan, grup keamanan, subnet, dan VPC yang 
terkait dengan sistem file Amazon FSx di konsol manajemen Amazon FSx .

• kms – Mengizinkan prinsipal untuk melihat alias untuk kunci AWS Key Management Service di konsol 
manajemen Amazon FSx.

• log— Mengizinkan prinsipal untuk menjelaskan grup CloudWatch log Amazon Logs yang terkait dengan 
akun yang membuat permintaan. Ini agar prinsipal dapat melihat konfigurasi audit akses file yang ada 
untuk sistem file FSx for Windows File Server.

• firehose – Mengizinkan prinsipal untuk menjelaskan aliran pengiriman Amazon Kinesis Data Firehose 
yang terkait dengan akun yang membuat permintaan. Ini agar prinsipal dapat melihat konfigurasi audit 
akses file yang ada untuk sistem file FSx for Windows File Server.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "cloudwatch:DescribeAlarms", 
                "cloudwatch:GetMetricData", 
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                "ds:DescribeDirectories", 
                "ec2:DescribeNetworkInterfaceAttribute", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "firehose:ListDeliveryStreams", 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:ListTagsForResource", 
                "kms:DescribeKey", 
                "logs:DescribeLogGroups" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

AWSkebijakan terkelola: AmazonFSxReadOnlyAccess
Anda dapat melampirkan kebijakan AmazonFSxReadOnlyAccess ke identitas-identitas IAM Anda.

Kebijakan ini memberikan izin administratif yang mengizinkan akses hanya-baca ke Amazon FSx.

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "fsx:Describe*", 
                "fsx:ListTagsForResource" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

Amazon FSx memperbarui untuk kebijakan terkelola 
AWS
Lihat detail tentang pembaruan untuk kebijakan terkelola AWS untuk Amazon FSx sejak layanan ini 
mulai melacak perubahan-perubahan ini. Untuk pemberitahuan otomatis tentang perubahan laman ini, 
berlanggananlah ke umpan RSS pada laman Amazon FSx Riwayat Dokumen untuk Amazon FSx for 
NetApp ONTAP (p. 241).

Perubahan Deskripsi Tanggal

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 186)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan 
izin baru untuk memungkinkan 
pengguna melihat metrik kinerja 
yang ditingkatkan dan tindakan 
yang direkomendasikan untuk 
sistem FSx for Windows File 
Server di konsol Amazon FSx.

21 September 2022

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 184)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan 
izin baru untuk memungkinkan 
pengguna melihat metrik kinerja 

21 September 2022
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Perubahan Deskripsi Tanggal
yang ditingkatkan dan tindakan 
yang direkomendasikan untuk 
sistem FSx for Windows File 
Server di konsol Amazon FSx.

AmazonFSxReadOnlyAccess (p. 187)
- Memulai kebijakan pelacakan

Kebijakan ini memberikan akses 
hanya-baca untuk semua sumber 
daya Amazon FSx dan setiap tag 
yang terkait dengan mereka.

4 Februari 2022

AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess (p. 182)
- Memulai kebijakan pelacakan

Kebijakan ini memberikan izin 
administratif yang memungkinkan 
Amazon FSx menghapus Peran 
Tertaut-Layanan untuk akses 
Amazon S3.

7 Januari 2022

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 179)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan Amazon 
FSx mengelola konfigurasi 
jaringan untuk sistem file Amazon 
FSx for NetApp ONTAP.

2 September 2021

AmazonFSxFullAccess (p. 183)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan Amazon 
FSx membuat tanda pada tabel 
rute EC2 untuk panggilan yang 
didukung.

2 September 2021

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 184)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan Amazon 
FSx membuat sistem file Amazon 
FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ.

2 September 2021

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 184)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan Amazon 
FSx membuat tanda pada tabel 
rute EC2 untuk panggilan yang 
didukung.

2 September 2021

AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 179)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan Amazon 
FSx menjelaskan dan menulis ke 
aliran CloudWatch log Log.

Ini agar pengguna dapat melihat 
log audit akses file untuk sistem 
file FSx for Windows File Server 
ke CloudWatch Logs.

8 Juni 2021
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AmazonFSxServiceRolePolicy (p. 179)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan Amazon 
FSx dan menulis ke aliran 
pengiriman Amazon Kinesis Data 
Firehose.

Ini agar pengguna dapat melihat 
log audit akses file untuk sistem 
file FSx for Windows File Server 
menggunakan Amazon Kinesis 
Data Firehose.

8 Juni 2021

AmazonFSxFullAccess (p. 183)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan prinsipal 
menjelaskan dan membuat grup 
CloudWatch log log, aliran log, 
dan menulis peristiwa untuk 
aliran log.

Ini agar prinsipal dapat melihat 
log audit akses file untuk sistem 
file FSx for Windows File Server 
ke CloudWatch Logs.

8 Juni 2021

AmazonFSxFullAccess (p. 183)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan Amazon 
FSx dan menulis catatan ke 
Amazon Kinesis Data Firehose.

Ini agar pengguna dapat melihat 
log audit akses file untuk sistem 
file FSx for Windows File Server 
menggunakan Amazon Kinesis 
Data Firehose.

8 Juni 2021

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 184)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan prinsipal 
menjelaskan grup CloudWatch 
log Amazon Logs yang terkait 
dengan akun yang membuat 
permintaan.

Ini diperlukan agar prinsipal 
utama dapat memilih grup log 
CloudWatch log yang ada ketika 
mengonfigurasi akses file yang 
mengaudit sistem file FSx for 
Windows File Server.

8 Juni 2021
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Perubahan Deskripsi Tanggal

AmazonFSxConsoleFullAccess (p. 184)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan prinsipal 
utama menjelaskan aliran 
pengiriman Amazon Kinesis Data 
Firehose yang terkait dengan 
akun yang membuat permintaan.

Ini diperlukan agar prinsipal 
utama dapat memilih aliran 
pengiriman Kinesis Data 
Firehose yang ada ketika 
mengonfigurasi akses file yang 
mengaudit sistem file FSx for 
Windows File Server.

8 Juni 2021

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 186)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan prinsipal 
menjelaskan grup CloudWatch 
log Amazon Logs yang terkait 
dengan akun yang membuat 
permintaan.

Ini agar prinsipal dapat melihat 
konfigurasi audit akses file yang 
ada untuk sistem file FSx for 
Windows File Server.

8 Juni 2021

AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess (p. 186)
- Pembaruan ke kebijakan yang 
ada

Amazon FSx menambahkan izin 
baru untuk mengizinkan prinsipal 
utama menjelaskan aliran 
pengiriman Amazon Kinesis Data 
Firehose yang terkait dengan 
akun yang membuat permintaan.

Ini agar prinsipal dapat melihat 
konfigurasi audit akses file yang 
ada untuk sistem file FSx for 
Windows File Server.

8 Juni 2021

Amazon FSx mulai melacak 
perubahan

Amazon FSx mulai melacak 
perubahan untuk kebijakan 
terkelola AWS miliknya.

8 Juni 2021

Kontrol Akses Sistem File dengan Amazon VPC
Anda mengakses Amazon FSx untuk sistem file NetApp ONTAP dan SVM menggunakan nama DNS 
atau alamat IP dari salah satu titik akhir mereka, tergantung pada jenis aksesnya. Nama DNS memetakan 
ke alamat IP privat dari sistem file atau elastic network interface dalam VPC Anda. Hanya sumber daya 
dalam VPC terkait, atau sumber daya yang terhubung dengan VPC terkait olehAWS Direct Connect atau 
VPN, yang dapat mengakses data dalam sistem file Anda melalui protokol NFS, SMB, atau iSCSI. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Apa yang dimaksud dengan Amazon VPC? dalam  Panduan Pengguna 
Amazon VPC.
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Warning

Anda tidak harus mengubah atau menghapus antarmuka jaringan elastis yang dikaitkan dengan 
sistem file Anda. Memodifikasi atau menghapus antarmuka jaringan dapat menyebabkan 
hilangnya koneksi secara permanen antara VPC Anda dan sistem file Anda.

Grup keamanan Amazon VPC
Grup keamanan bertindak sebagai firewall virtual untuk sistem file FSx for ONTAP untuk mengontrol lalu 
lintas masuk dan keluar. Aturan jalur masuk mengendalikan lalu lintas masuk ke sistem file Anda, dan 
aturan jalur keluar mengendalikan lalu lintas yang keluar dari sistem file Anda. Ketika Anda membuat 
sistem file, Anda menentukan VPC yang akan dibuat di, dan grup keamanan default untuk VPC yang 
diterapkan. Anda dapat menambahkan aturan ke setiap grup keamanan yang mengizinkan lalu lintas ke 
atau dari sistem file terkait dan SVM. Anda dapat melakukan modifikasi terhadap aturan-aturan untuk grup 
keamanan kapan saja. Aturan baru dan modifikasi secara otomatis diterapkan untuk semua sumber daya 
yang terkait dengan grup keamanan. Ketika Amazon FSx memutuskan apakah akan mengizinkan lalu 
lintas mencapai sumber daya, Amazon FSx mengevaluasi semua aturan dari semua grup keamanan yang 
terkait dengan sumber daya.

Untuk menggunakan grup keamanan untuk mengontrol akses ke sistem file Amazon FSx Anda, tambahkan 
aturan jalur masuk dan keluar. Aturan jalur masuk mengendalikan lalu lintas yang masuk, dan aturan 
jalur keluar mengendalikan lalu lintas yang keluar dari sistem file Anda. Pastikan bahwa Anda memiliki 
aturan lalu lintas jaringan yang tepat di grup keamanan Anda untuk memetakan Berbagi file dari sistem file 
Amazon FSx Anda ke sebuah folder di instans komputasi yang di-support milik Anda.

Untuk informasi selengkapnya tentang aturan grup keamanan, lihat Aturan Grup Keamanan dalam
Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

Membuat kelompok keamanan VPC
Untuk membuat grup keamanan untuk Amazon FSx

1. Buka konsol Amazon EC2 di https://console.aws.amazon.com/ec2.
2. Di panel navigasi, pilih Grup Keamanan.
3. Pilih Create Security Group (Buat Grup Keamanan).
4. Tentukan nama dan deskripsi untuk grup keamanan.
5. Untuk VPC, pilih Amazon VPC yang ter-associate dengan sistem file Anda untuk membuat grup 

keamanan dalam VPC tersebut.
6. Untuk aturan keluar, izinkan semua lalu lintas di semua port.
7. Tambahkan aturan berikut ke port masuk grup keamanan Anda. Untuk bidang sumber, Anda harus 

memilih Kustom dan masukkan grup keamanan atau rentang alamat IP yang terkait dengan instance 
yang perlu mengakses FSx Anda untuk sistem file ONTAP, termasuk:

• Klien Linux, Windows, dan/atau macOS yang mengakses data dalam sistem file Anda melalui NFS, 
SMB, atau iSCSI.

• Setiap sistem/cluster file ONTAP yang akan Anda peer ke sistem file Anda (misalnya, untuk 
menggunakan SnapMirror, SnapVault, atau FlexCache).

• Setiap klien yang akan Anda gunakan untuk mengakses ONTAP REST API, CLI, atau ZAPI 
(misalnya, instance Harvest/Grafana, NetApp Connector, atau NetApp BlueXP).

Protokol Port Peran

Semua ICMP Semua Ping instans
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Protokol Port Peran

SSH 22 Akses SSH ke alamat IP manajemen cluster LIF atau 
manajemen node LIF

TCP 111 Panggilan prosedur jarak jauh untuk NFS

TCP 135 Panggilan prosedur jarak jauh untuk CIFS

TCP 139 Sesi layanan NetBIOS untuk CIFS

TCP 161-162 Protokol manajemen jaringan sederhana (SNMP)

TCP 443 ONTAP REST API akses ke alamat IP manajemen cluster 
LIF atau manajemen SVM LIF

TCP 445 Microsoft SMB/CIFS melalui TCP dengan pembingkaian 
NetBIOS

TCP 635 NFS gunung

TCP 749 Kerberos

TCP 2049 Daemon server NFS

TCP 3260 akses iSCSI melalui data iSCSI LIF

TCP 4045 Daemon kunci NFS

TCP 4046 Monitor status jaringan untuk NFS

TCP 10000 Protokol manajemen data jaringan (NDMP) dan komunikasi 
NetApp SnapMirror intercluster

TCP 11104 Manajemen komunikasi NetApp SnapMirror intercluster

TCP 11105 SnapMirror transfer data menggunakan LIF intercluster

UDP 111 Panggilan prosedur jarak jauh untuk NFS

UDP 135 Panggilan prosedur jarak jauh untuk CIFS

UDP 137 Resolusi nama NetBIOS untuk CIFS

UDP 139 Sesi layanan NetBIOS untuk CIFS

UDP 161-162 Protokol manajemen jaringan sederhana (SNMP)

UDP 635 NFS gunung

UDP 2049 Daemon server NFS

UDP 4045 Daemon kunci NFS

UDP 4046 Monitor status jaringan untuk NFS

UDP 4049 Protokol kuota NFS
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Larang akses ke sistem file
Untuk sementara melarang akses jaringan ke sistem file Anda dari semua klien, Anda dapat menghapus 
semua grup keamanan yang dikaitkan dengan antarmuka jaringan elastis dari sistem file Anda dan 
menggantinya dengan grup yang tidak memiliki aturan jalur masuk/jalur keluar.

Validasi Kepatuhan untuk Amazon FSx for NetApp 
ONTAP

Untuk mempelajari apakah suatuLayanan AWS berada dalam cakupan program kepatuhan tertentu, lihat
Layanan AWSdalam Lingkup Program KepatuhanLayanan AWS dan pilih program kepatuhan yang Anda 
minati. Untuk informasi umum, lihat Program Kepatuhan AWS.

Anda bisa mengunduh laporan audit pihak ketiga menggunakan AWS Artifact. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengunduh Laporan di AWS Artifact.

Tanggung jawab kepatuhan Anda saat menggunakan Layanan AWS ditentukan oleh sensitivitas data 
Anda, tujuan kepatuhan perusahaan Anda, serta hukum dan peraturan yang berlaku. AWS menyediakan 
sumber daya berikut untuk membantu kepatuhan:

• Panduan Quick Start Keamanan dan Kepatuhan — Panduan deployment ini membahas pertimbangan 
arsitektur dan memberikan langkah untuk men-deploy lingkungan dasar diAWS yang menjadi fokus 
keamanan dan kepatuhan.

• Merancang Laporan Resmi untuk Keamanan dan Kepatuhan HIPAA di Amazon Web Services — 
Laporan resmi ini menjelaskan cara perusahaan dapat menggunakanAWS untuk membuat aplikasi yang 
memenuhi syarat HIPAA.

Note

Tidak semua Layanan AWS memenuhi syarat HIPAA. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Referensi Layanan yang Memenuhi Syarat HIPAA.

• Sumber Daya Kepatuhan AWS – Kumpulan buku kerja dan panduan ini mungkin berlaku untuk industri 
dan lokasi Anda.

• Mengevaluasi Sumber Daya dengan Aturan di Panduan Developer AWS Config – Layanan AWS Config 
menilai seberapa baik konfigurasi sumber daya Anda dalam mematuhi praktik-praktik internal, pedoman 
industri, dan regulasi internal.

• AWS Security Hub— IniLayanan AWS memberikan pandangan komprehensif kepada Anda tentang 
status keamanan Anda diAWS. Security Hub menggunakan kontrol keamanan untuk mengevaluasiAWS 
sumber daya Anda dan untuk memeriksa kepatuhan Anda terhadap standar industri keamanan dan 
praktik terbaik. Untuk daftar layanan dan kontrol yang didukung, lihat referensi kontrol Security Hub.

• AWS Audit Manager – Layanan AWS ini akan membantu Anda untuk terus-menerus mengaudit 
penggunaan AWS untuk menyederhanakan bagaimana Anda mengelola risiko dan kepatuhan terhadap 
regulasi dan standar industri.

Amazon FSx untuk NetApp ONTAP dan titik akhir 
VPC antarmuka (AWS PrivateLink)

Anda dapat meningkatkan postur keamanan VPC Anda dengan mengonfigurasi Amazon FSx untuk 
menggunakan endpoint antarmuka VPC. Titik akhir VPC didukung oleh AWS PrivateLink, teknologi yang 
memungkinkan Anda mengakses API Amazon FSx secara privat tanpa gateway internet, perangkat NAT, 
koneksi VPN, atauAWS Direct Connect koneksi. Instans dalam VPC Anda tidak memerlukan alamat IP 
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publik untuk berkomunikasi dengan API Amazon FSx. Lalu lintas antara VPC Anda dan Amazon FSx tidak 
meninggalkanAWS jaringan.

Setiap titik akhir VPC antarmuka diwakili oleh satu atau lebih antarmuka jaringan elastis dalam subnet 
Anda. Antarmuka jaringan menyediakan alamat IP privat yang berfungsi sebagai titik masuk untuk lalu 
lintas ke Amazon FSx API.

Pertimbangan untuk VPC endpoint antarmuka Amazon 
FSx
Sebelum Anda menyiapkan VPC endpoint antarmuka untuk Amazon FSx, pastikan untuk meninjau Properti 
dan batasan titik akhir antarmuka VPC endpoint dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Anda dapat memanggil salah satu operasi API Amazon FSx dari VPC Anda. Misalnya, Anda dapat 
menciptakan sistem file FSx untuk ONTAP dengan memanggil CreateFileSystem API dari VPC Anda. 
Untuk daftar lengkap API Amazon FSx, lihat Tindakan di Referensi API Amazon FSx.

Pertimbangan peering VPC
Anda dapat menghubungkan VPC lain ke VPC dengan titik akhir VPC antarmuka menggunakan peering 
VPC. Peering VPC adalah koneksi jaringan di antara dua VPC. Anda dapat menetapkan koneksi peering 
VPC di antara dua VPCs milik Anda sendiri, atau dengan VPC di yang lainAkun AWS. VPC juga dapat 
berada di dua yang berbedaWilayah AWS.

Lalu lintas antara VPC yang di-peering tetap berada di jaringan AWS dan tidak melintasi internet publik. 
Setelah VPC di-peering, sumber daya seperti instans Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) di 
kedua VPC dapat mengakses API Amazon FSx melalui VPC endpoint antarmuka yang dibuat di salah satu 
VPC.

Membuat VPC endpoint antarmuka untuk API Amazon 
FSx
Anda dapat membuat VPC endpoint untuk Amazon FSx API menggunakan konsol Amazon VPC atauAWS 
Command Line Interface (AWS CLI). Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat endpoint VPC 
antarmuka dalam Panduan Pengguna Amazon VPC.

Untuk membuat VPC endpoint antarmuka untuk Amazon FSx, gunakan salah satu dari berikut:

• com.amazonaws.region.fsx— Membuat titik akhir untuk operasi API Amazon FSx.
• com.amazonaws.region.fsx-fips— Membuat titik akhir untuk API Amazon FSx yang sesuai 

dengan Standar Pemrosesan Informasi Federal (FIPS) 140-2.

Untuk menggunakan opsi DNS privat, Anda harus mengaturenableDnsHostnames
danenableDnsSupport atribut VPC Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Melihat dan memperbarui 
dukungan DNS untuk VPC Anda di Panduan Pengguna Amazon VPC.

Tidak termasukWilayah AWS di China, jika Anda mengaktifkan DNS pribadi untuk titik akhir, Anda 
dapat membuat permintaan API untuk Amazon FSx dengan VPC endpoint menggunakan nama DNS 
default untukWilayah AWS, misalnyafsx.us-east-1.amazonaws.com. Untuk China (Beijing) dan 
China (Ningxia)Wilayah AWS, Anda dapat membuat permintaan API dengan VPC endpoint masing-
masing menggunakan dan, masing-masing menggunakan VPC endpoint masing-masing menggunakan 
dan, masing-masing menggunakan VPC endpoint masing-masing menggunakan dan, masing-masing 
menggunakan VPC endpoint masing-masing menggunakanfsx-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn
danfsx-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn, masing-masing.
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Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses layanan melalui VPC endpoint dalam Panduan Pengguna 
Amazon VPC.

Membuat kebijakan VPC endpoint untuk Amazon FSx
Untuk mengontrol akses ke Amazon FSx API, Anda dapat melampirkan kebijakanAWS Identity and Access 
Management (IAM) ke titik akhir VPC Anda. Kebijakan menentukan hal-hal berikut:

• Principal yang dapat melakukan tindakan.
• Tindakan yang dapat dilakukan.
• Sumber daya yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat Mengendalikan akses ke layanan dengan VPC endpoint di Panduan 
Pengguna Amazon VPC.

Ketahanan di Amazon FSx untuk NetApp ONTAP
Infrastruktur global AWS dibangun di sekitar Wilayah AWS dan Availability Zone. Wilayah AWS 
menyediakan beberapa Availability Zone yang terpisah secara fisik dan terisolasi yang terhubung dengan 
jaringan latensi rendah, throughput tinggi, dan jaringan yang sangat berlebihan. Dengan Availability Zone, 
Anda dapat merancang serta mengoperasikan aplikasi dan basis data yang secara otomatis mengalami fail 
over antar zona tanpa gangguan. Availability Zone memiliki ketersediaan yang lebih baik, toleran terhadap 
kegagalan, dan dapat diukur skalanya jika dibandingkan dengan satu atau beberapa infrastruktur pusat 
data tradisional.

Untuk informasi selengkapnya tentang Wilayah AWS dan Availability Zone, lihat Infrastruktur Global AWS.

Selain infrastrukturAWS global, Amazon FSx memberi penawaran beberapa fitur untuk membantu 
mendukung ketahanan data dan kebutuhan cadangan Anda.

Backup dan pemulihan
Amazon FSx membuat dan menyimpan cadangan otomatis volume di sistem file Amazon FSx untuk 
NetApp ONTAP Anda. Amazon FSx membuat backup otomatis volume Anda selama jendela pencadangan 
sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP. Amazon FSx menyimpan pencadangan otomatis volume Anda 
sesuai periode penyimpanan pencadangan yang Anda tentukan. Anda juga dapat mencadangkan volume 
Anda secara manual, dengan membuat cadangan yang diprakarsai pengguna. Anda mengembalikan 
cadangan volume kapan saja dengan membuat volume baru dengan cadangan yang ditentukan sebagai 
sumber.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Bekerja dengan backup (p. 86).

Snapshot
Amazon FSx membuat salinan snapshot dari Amazon FSx untuk volume NetApp ONTAP. Salinan 
snapshot menawarkan perlindungan terhadap penghapusan atau modifikasi file yang tidak disengaja 
dalam volume Anda oleh pengguna akhir. Untuk informasi selengkapnya, lihat Cara menggunakan 
snapshot (p. 91).

Availability Zone
Sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP dirancang untuk memberikan ketersediaan berkelanjutan 
pada data bahkan jika server gagal. Setiap sistem file didukung oleh dua server file di setidaknya satu 
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Availability Zone, masing-masing dengan penyimpanannya sendiri. Amazon FSx secara otomatis 
mereplikasi data Anda untuk melindunginya dari kegagalan komponen, terus memantau kegagalan 
perangkat keras, dan secara otomatis menggantikan komponen infrastruktur jika terjadi kegagalan. Sistem 
file secara otomatis gagal berulang kali sesuai kebutuhan (biasanya dalam 60 detik), dan klien secara 
otomatis gagal berulang kali dengan sistem file.

Sistem file Multi-AZ
Sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP sangat tersedia dan tahan lama diAWS Availability Zone, 
dan dirancang untuk menyediakan ketersediaan data yang berkelanjutan bahkan jika Availability Zone tidak 
tersedia.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Ketersediaan dan daya tahan (p. 50).

Sistem file Single-Az
Sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP sangat tersedia dan tahan lama dalam satuAWS Availability 
Zone, dan dirancang untuk menyediakan ketersediaan berkelanjutan dalam Availability Zone tersebut jika 
terjadi server file individual atau kegagalan disk.

Untuk informasi selengkapnya, lihat Ketersediaan dan daya tahan (p. 50).

Keamanan Infrastruktur di Amazon FSx for NetApp 
ONTAP

Sebagai layanan terkelola, Amazon FSx for NetApp ONTAP dilindungi oleh prosedur keamanan 
jaringanAWS global yang dijelaskan dalam laporan resmi Amazon Web Services: Gambaran Umum Proses 
Keamanan.

Anda menggunakan panggilan API yangAWS dipublikasikan untuk mengakses Amazon FSx melalui 
jaringan. Klien harus mendukung Keamanan Lapisan Pengangkutan (TLS) 1.0 atau versi yang lebih 
baru. Kami merekomendasikan TLS 1.2 atau versi yang lebih baru. Klien juga harus mendukung suite 
cipher dengan perfect forward secrecy (PFS) seperti Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) atau Elliptic Curve 
Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). Sebagian besar sistem modern seperti Java 7 dan sistem yang lebih 
baru mendukung mode ini.

Selain itu, permintaan harus ditandatangani menggunakan access key ID dan secret access key yang 
terkait dengan principal IAM. Atau Anda bisa menggunakan AWS Security Token Service (AWS STS) untuk 
membuat kredensial keamanan sementara guna menandatangani permintaan.

Gunakan NetApp ONTAP Vscan dengan FSx untuk 
ONTAP

Anda dapat menggunakan fitur VScan NetApp ONTAP untuk menjalankan perangkat lunak antivirus pihak 
ketiga yang didukung. Untuk informasi selengkpanya, lihat Laporan NetApp Teknis berikut untuk setiap 
solusi yang didukung.

• McAfee — Panduan Solusi Antivirus untuk Clustered Data ONTAP: McAfee
• Symantec - Panduan Solusi Antivirus untuk Clustered Data ONTAP: Symantec
• Trend Micro — Panduan Solusi Antivirus untuk Data Clustered ONTAP: Trend Micro
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Migrasi ke Amazon FSx untuk 
NetApp ONTAP

Bagian berikut memberikan informasi tentang cara memigrasi sistem file NetApp ONTAP yang ada ke 
Amazon FSx untuk NetApp ONTAP.

Note

Jika Anda berencana untuk menggunakan kebijakanAll tingkatan untuk memigrasi data Anda 
ke tingkat pool kapasitas, perlu diingat bahwa metadata file selalu disimpan pada tingkat SSD, 
dan bahwa semua data pengguna baru pertama kali ditulis ke tingkat SSD. Ketika data ditulis 
ke tingkat SSD, proses tiering latar belakang akan mulai meratakan data Anda ke penyimpanan 
kolam kapasitas, tetapi proses tiering tidak langsung dan menghabiskan sumber daya jaringan. 
Anda perlu mengukur tingkat SSD Anda untuk memperhitungkan metadata file (3-7% dari ukuran 
data pengguna), sebagai buffer untuk data pengguna sebelum berjenjang ke penyimpanan pool 
kapasitas. Kami menyarankan agar agar Anda tidak melebihi 80% pemanfaatan tingkat SSD 
Anda.
Saat memigrasi data, pastikan untuk memantau tingkat SSD Anda menggunakan metrik 
sistemCloudWatch File (p. 208) untuk memastikan bahwa data tersebut tidak terisi lebih cepat 
daripada proses tingkatan yang dapat memindahkan data ke penyimpanan kumpulan kapasitas.

Topik
• Migrasi ke FSx untuk ONTAP menggunakan NetApp SnapMirror (p. 197)
• Migrasi ke FSx untuk ONTAP menggunakanAWS DataSync (p. 204)

Migrasi ke FSx untuk ONTAP menggunakan 
NetApp SnapMirror

Anda dapat memigrasi sistem file NetApp ONTAP Anda ke Amazon FSx untuk NetApp ONTAP 
menggunakan NetApp SnapMirror.

NetApp SnapMirror mempekerjakan replikasi blok-tingkat antara dua sistem file ONTAP, mereplikasi data 
dari volume sumber tertentu ke volume tujuan. Sebaiknya gunakan SnapMirror untuk memigrasi sistem 
file NetApp ONTAP on-premise ke FSx untuk ONTAP. NetApp SnapMirrorreplikasi tingkat blok cepat dan 
efisien bahkan untuk sistem file dengan:

• Struktur direktori yang kompleks
• Lebih dari 50 juta file
• Ukuran file yang sangat kecil (sesuai urutan kilobyte)

Ketika Anda menggunakan SnapMirror untuk bermigrasi ke FSx untuk ONTAP, data deduplikasi dan 
kompresi tetap di negara bagian tersebut, yang mengurangi waktu transfer dan mengurangi jumlah 
bandwidth yang diperlukan untuk migrasi. Snapshot yang ada pada volume ONTAP sumber dipertahankan 
saat dimigrasi ke volume tujuan. Memigrasi sistem file NetApp ONTAP lokal Anda ke FSx untuk ONTAP 
melibatkan tugas tingkat tinggi berikut:
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1. Buat volume tujuan di Amazon FSx.
2. Kumpulkan antarmuka logis sumber dan tujuan (LIF).
3. Membangun peering klaster antara sumber dan tujuan sistem file.
4. Buat hubungan peering SVM.
5. Buat SnapMirror hubungan.
6. Pertahankan klaster tujuan yang diperbarui.
7. Potong ke FSx Anda untuk sistem file ONTAP.

Diagram berikut menggambarkan skenario migrasi yang dijelaskan di bagian ini.

Topik
• Sebelum Anda memulai (p. 198)
• Membuat volume tujuan (p. 199)
• Merekam sumber dan tujuan antar-klaster LIFs (p. 200)
• Menetapkan cluster peering antara sumber dan tujuan (p. 200)
• Buat hubungan peering SVM (p. 201)
• Membuat SnapMirror hubungan (p. 202)
• Transfer data ke FSx Anda untuk sistem file ONTAP (p. 202)
• Melakukan cut over ke Amazon FSx (p. 202)

Sebelum Anda memulai
Sebelum Anda mulai menggunakan prosedur yang dijelaskan di bagian berikut, pastikan Anda telah 
memenuhi prasyarat berikut:

• FSx untuk ONTAP memprioritaskan lalu lintas klien daripada tugas latar belakang termasuk tingkat 
data, efisiensi penyimpanan, dan cadangan. Saat memigrasi data, dan sebagai praktik terbaik umum, 
kami menyarankan Anda memantau kapasitas tingkat SSD Anda untuk memastikannya tidak melebihi 
pemanfaatan 80%. Anda dapat memantau pemanfaatan tingkat SSD Anda menggunakan metrik 
sistemCloudWatch File (p. 208). Untuk informasi selengkapnya, lihat Metrik volume (p. 211).

• Jika Anda menetapkan kebijakan tingkat data volume tujuanAll saat memigrasi data, semua metadata 
file disimpan di tingkat penyimpanan SSD utama. Metadata file selalu disimpan di tingkat primer berbasis 
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SSD, terlepas dari kebijakan tingkat data volume. Kami menyarankan Anda mengasumsikan rasio 1:10 
untuk tingkat utama: kapasitas penyimpanan tingkat kolam renang kapasitas.

• Sistem file sumber dan tujuan terhubung dalam VPC yang sama, atau berada di jaringan yang diintip 
menggunakan Amazon VPC Peering, Transit Gateway,AWS Direct Connect atauAWS VPN. Untuk 
informasi selengkapnya,Mengakses data dari dalamAWS (p. 17) dan Apa yang dimaksud dengan 
peering VPC? dalam Panduan Peering Amazon VPC.

• Grup keamanan VPC untuk FSx untuk sistem file ONTAP memiliki aturan masuk dan keluar yang 
memungkinkan ICMP dan TCP pada port 11104 dan 11105.

• Pastikan volume sumber dan tujuan menjalankan versi NetApp ONTAP yang kompatibel sebelum 
membuat hubungan perlindungan SnapMirror data. Untuk informasi selengkapnya, lihat Versi ONTAP 
yang kompatibel untuk SnapMirror relasi di NetApp dokumentasi pengguna ONTAP. Prosedur yang 
disajikan di sini menggunakan sistem file NetApp ONTAP on-premise untuk sumbernya.

• Sistem file NetApp ONTAP lokal (sumber) Anda menyertakan SnapMirror lisensi.
• Anda telah membuat FSx tujuan untuk sistem file ONTAP dengan SVM, tetapi Anda belum membuat 

volume tujuan. Untuk informasi selengkapnya, lihat Membuat FSx untuk sistem file ONTAP (p. 113).

Perintah dalam prosedur ini menggunakan alias cluster, SVM, dan volume berikut:

• FSx-Dest- ID klaster tujuan (FSx) (dalam format FSxIdabcdef 1234567890a).
• OnPrem-Source- ID kluster sumber.
• DestSVM— nama SVM tujuan.
• SourceSVM— nama SVM sumber.
• Nama volume sumber dan tujuan adalahvol1.

Note

FSx untuk sistem file ONTAP disebut sebagai cluster di semua perintah ONTAP CLI.

Prosedur di bagian ini menggunakan perintah NetApp ONTAP CLI berikut.

• volume membuat perintah
• perintah cluster
• perintah peer vserver
• perintah snapmirror

Anda akan menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk membuat dan mengelola SnapMirror konfigurasi pada 
FSx Anda untuk sistem file ONTAP. Untuk informasi selengkapnya, lihat Menggunakan NetApp ONTAP 
CLI (p. 153).

Membuat volume tujuan
Anda dapat membuat volume tujuan perlindungan data (DP) menggunakan konsol Amazon FSx,AWS 
CLI, dan API Amazon FSx, selain NetApp ONTAP CLI dan REST API. Untuk informasi tentang membuat 
volume tujuan menggunakan konsol Amazon FSx danAWS CLI, lihatMembuat volume (p. 128).

Dalam prosedur berikut, Anda akan menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk membuat volume tujuan 
pada sistem file FSx untuk ONTAP Anda. Anda akan memerlukanfsxadmin kata sandi dan alamat IP atau 
nama DNS dari port manajemen sistem file.

1. Buat sesi SSH dengan sistem file tujuan menggunakan penggunafsxadmin dan kata sandi yang 
Anda tetapkan saat Anda membuat sistem file.
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ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address

2. Buat volume pada cluster tujuan yang memiliki kapasitas penyimpanan yang setidaknya sama dengan 
kapasitas penyimpanan volume sumber. Gunakan-type DP untuk menunjuknya sebagai tujuan untuk 
suatu SnapMirror hubungan.

Jika Anda berencana untuk menggunakan data tiering, kami sarankan Anda mengatur-tiering-
policy keall. Hal ini memastikan bahwa data Anda segera ditransfer ke penyimpanan kolam 
kapasitas dan mencegah Anda dari kehabisan kapasitas pada tingkat SSD Anda. Setelah migrasi, 
Anda dapat beralih-tiering-policy keauto.

Note

Metadata file selalu disimpan di tingkat primer berbasis SSD, terlepas dari kebijakan tingkat 
data volume.

FSx-Dest::> vol create -vserver fsx -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g -type DP -
tiering-policy all

Merekam sumber dan tujuan antar-klaster LIFs
SnapMirror menggunakan antarmuka logis antar-cluster (LIFs), masing-masing dengan alamat IP yang 
unik, untuk memfasilitasi transfer data antara cluster sumber dan tujuan.

1. Untuk FSx tujuan untuk sistem file ONTAP, Anda dapat mengambil titik akhir antar-klaster - alamat IP
dari konsol Amazon FSx dengan menavigasi ke tab Administrasi di halaman detail sistem file Anda.

2. Untuk kluster NetApp ONTAP sumber, ambil alamat IP LIF antar-klaster menggunakan ONTAP CLI. 
Jalankan perintah berikut:

OnPrem-Source::> network interface show -role intercluster
    
Logical                          Network   
Vserver     Interface  Status  Address/Mask
----------- ---------- ------- ------------  
FSx-Dest 
             inter_1    up/up  10.0.0.36/24   
             inter_2    up/up  10.0.1.69/24

Simpaninter_1 dan alamatinter_2 IP. Mereka direferensikan dalamFSx-Dest asdest_inter_1
dandest_inter_2 dan untukOnPrem-Source sebagaisource_inter_1 dansource_inter_2.

Menetapkan cluster peering antara sumber dan tujuan
Membangun hubungan rekan cluster pada klaster tujuan dengan menyediakansource_inter_1 dan 
alamatsource_inter_2 IP. Anda juga perlu membuat frasa sandi yang harus Anda masukkan ketika 
Anda membuat klaster mengintip pada kluster sumber.

1. Mengatur peering pada klaster tujuan menggunakan perintah berikut:

FSx-Dest::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-
addrs source_inter_1,source_inter_2
  
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
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Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command in the other 
 cluster.

2. Selanjutnya, buat hubungan rekan cluster pada cluster sumber. Anda harus memasukkan frasa sandi 
yang Anda buat di atas untuk mengautentikasi.

OnPrem-Source::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-
addrs dest_inter_1,dest_inter_2

Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:

3. Verifikasi peering berhasil menggunakan perintah berikut pada cluster sumber. Dalam 
output,Availability harus diatur keAvailable.

OnPrem-Source::> cluster peer show

Peer Cluster Name  Availability   Authentication
-----------------  -------------- --------------
FSx-Dest           Available      ok

Buat hubungan peering SVM
Dengan cluster peering didirikan, langkah selanjutnya adalah mengintip SVM. Buat hubungan peering SVM 
pada klaster tujuan (FSX-dest) menggunakanvserver peer perintah. Alias tambahan yang digunakan 
dalam perintah berikut adalah sebagai berikut:

• DestLocalName- ini adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi SVM tujuan saat 
mengkonfigurasi SVM mengintip SVM sumber.

• SourceLocalName- ini adalah nama yang digunakan untuk mengidentifikasi SVM sumber saat 
mengkonfigurasi SVM mengintip SVM tujuan.

1. Gunakan perintah berikut untuk membuat hubungan peering SVM antara sumber dan tujuan SVM.

FSx-Dest::> vserver peer create -vserver DestSVM -peer-vserver SourceSVM -peer-
cluster OnPrem-Source -applications snapmirror -local-name SourceLocalName

 Info: [Job 207] 'vserver peer create' job queued

2. Terima hubungan peering pada cluster sumber:

OnPrem-Source::> vserver peer accept -vserver SourceSVM -peer-vserver DestSVM -local-
name DestLocalName

 Info: [Job 211] 'vserver peer accept' job queued

3. Verifikasi status peering SVM menggunakan perintah berikut;Peer State harus diatur kepeered
dalam respons.

OnPrem-Source::> vserver peer show
     
Peer    Peer     Peer   Peering  Remote
vserver Vserver  State  Cluster  Applications  Vserver
------- -------- ------ -------- ------------- ---------
svm01   destsvm1 peered FSx-Dest snapmirror    svm01
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Membuat SnapMirror hubungan
Sekarang setelah Anda mengintip SVM sumber dan tujuan, langkah selanjutnya adalah membuat dan 
menginisialisasi SnapMirror hubungan pada klaster tujuan.

Note

Setelah Anda membuat dan menginisialisasi SnapMirror hubungan, volume tujuan hanya-baca 
sampai hubungan rusak.

• Gunakansnapmirror create perintah untuk membuat SnapMirror hubungan pada cluster tujuan.
snapmirror createPerintah harus digunakan dari SVM tujuan.

Anda dapat menggunakan opsional-throttle untuk mengatur bandwidth maksimum (dalam KB/
detik) untuk SnapMirror hubungan.

FSx-Dest::> snapmirror create -source-path SourceLocalName:vol1 -destination-
path DestSVM:vol1 -vserver DestSVM -throttle unlimited

 Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with destination 
 "DestSVM:vol1".

Transfer data ke FSx Anda untuk sistem file ONTAP
Sekarang bahwa Anda telah membuat SnapMirror hubungan, Anda dapat mentransfer data ke sistem file 
tujuan.

1. Anda dapat mentransfer data ke sistem file tujuan dengan menjalankan perintah berikut pada sistem 
file tujuan.

Note

Setelah Anda menjalankan perintah ini, SnapMirror mulai mentransfer snapshot data dari 
volume sumber ke volume tujuan.

FSx-Dest::> snapmirror initialize -destination-path DestSVM:vol1 -source-
path SourceLocalName:vol1

2. Jika Anda memigrasi data yang sedang digunakan secara aktif, Anda harus memperbarui klaster 
tujuan agar tetap disinkronkan dengan kluster sumber Anda. Untuk melakukan pembaruan satu kali ke 
klaster tujuan, jalankan perintah berikut.

FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1

3. Anda juga dapat menjadwalkan pembaruan per jam atau harian sebelum menyelesaikan migrasi dan 
memindahkan klien Anda ke FSx untuk ONTAP. Anda dapat membuat jadwal SnapMirror pembaruan 
menggunakan snapmirror modifyperintah.

FSx-Dest::> snapmirror modify -destination-path DestSVM:vol1 -schedule hourly

Melakukan cut over ke Amazon FSx
Untuk mempersiapkan pemotongan ke FSx untuk sistem file ONTAP, lakukan hal berikut:
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• Putuskan sambungan semua klien yang menulis ke klaster sumber.
• Lakukan SnapMirror transfer akhir untuk memastikan tidak ada kehilangan data saat memotong.
• Hancurkan SnapMirror hubungan.
• Connect semua klien ke FSx Anda untuk sistem file ONTAP.

1. Untuk memastikan bahwa semua data dari cluster sumber ditransfer ke FSx untuk sistem file ONTAP, 
melakukan transfer Snapmirror akhir.

FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1

2. Pastikan bahwa migrasi data selesai dengan memverifikasi yangMirror State diatur 
keSnapmirrored, danRelationship Status diatur keIdle. Anda juga harus memastikan 
bahwaLast Transfer End Timestamp tanggal seperti yang diharapkan, seperti yang ditunjukkan 
ketika transfer terakhir ke volume tujuan terjadi.

3. Jalankan perintah berikut untuk menampilkan SnapMirror status.

FSx-Dest::> snapmirror show -fields state,status,last-transfer-end-timestamp

Source     Destination   Mirror        Relationship Last Transfer End   
Path       Path          State         Status       Timestamp
---------- -----------   ----------    -------      ---------------  
Svm01:vol1 svm02:DestVol Snapmirrored  Idle         09/02 09:02:21

4. Nonaktifkan SnapMirror transfer future dengan menggunakansnapmirror quiesce perintah.

FSx-Dest::> snapmirror quiesce -destination-path DestSVM:vol1

5. Verifikasi bahwaRelationship Status telah berubah untukQuiesced menggunakansnapmirror 
show.

FSx-Dest::> snapmirror show

Source           Destination   Mirror        Relationship
Path             Path          State         Status
-----------      ------------  ------------- --------
sourcesvm1:vol1  svm01:DestVol Snapmirrored  Quiesced

6. Selama migrasi, volume tujuan bersifat baca saja. Untuk mengaktifkan baca/tulis, Anda perlu 
memutuskan SnapMirror hubungan dan memotong ke FSx Anda untuk sistem file ONTAP. 
Mematahkan SnapMirror hubungan menggunakan perintah berikut.

FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:vol1

Operation succeeded: snapmirror break for destination "DestSVM:vol1".

7. Setelah SnapMirror replikasi selesai dan Anda telah merusak SnapMirror hubungan, Anda dapat me-
mount volume untuk membuat data tersedia.

FSx-Dest::> vol mount -vserver fsx -volume vol1 -junction-path /vol1

Volume sekarang tersedia dengan data dari volume sumber yang sepenuhnya dimigrasi ke volume 
tujuan Volume juga tersedia bagi klien untuk membaca dan menulis ke sana. Jika sebelumnya Anda 
mengaturtiering-policy volume iniall, Anda dapat mengubahnya keauto atausnapshot-only dan 
data Anda akan secara otomatis beralih antar tingkatan penyimpanan sesuai dengan pola akses. Untuk 
membuat data ini dapat diakses oleh klien dan aplikasi, lihatMengakses data (p. 16).
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Migrasi ke FSx untuk ONTAP menggunakanAWS 
DataSync

Kami merekomendasikan penggunaanAWS DataSync untuk mentransfer data antara FSx untuk sistem file 
ONTAP dan sistem file non-OnTap, termasuk FSx for Lustre, FSx untuk OpenZFS, FSx for Windows File 
Server, Amazon EFS, Amazon S3, dan filer lokal. Jika Anda mentransfer file antara FSx untuk ONTAP dan 
NetApp ONTAP, sebaiknya gunakan NetApp SnapMirror (p. 197). AWS DataSyncadalah layanan transfer 
data yang menyederhanakan, mengotomatisasi, mengotomatisasi, mengotomatisasi, mengotomatisasi, 
mengotomatisasi, mempercepat pemindahan dan mempercepat pemindahan dan mereplikasi data antara 
sistemAWS penyimpanan yang dikelola sendiri dan layanan penyimpanan melalui internet atauAWS Direct 
Connect. DataSync dapat mentransfer data dan metadata, seperti kepemilikan, timestamp, dan izin akses.

Anda dapat menggunakan DataSync untuk mentransfer file antara dua FSx untuk sistem file ONTAP, 
dan juga memindahkan data ke sistem file dalamAWS akunWilayah AWS atau yang berbeda. Anda juga 
dapat menggunakan DataSync dengan FSx untuk sistem file ONTAP untuk tugas-tugas lainnya. Misalnya, 
Anda dapat melakukan migrasi data satu kali, secara berkala menyerap data untuk beban kerja yang 
terdistribusi, dan menjadwalkan replikasi untuk perlindungan dan pemulihan data.

Di DataSync, lokasi adalah titik akhir untuk FSx untuk sistem file ONTAP. Untuk informasi tentang skenario 
transfer tertentu, lihat Bekerja dengan lokasi di PanduanAWS DataSync Pengguna.

Note

Jika Anda berencana untuk menggunakan kebijakanAll tingkatan untuk memigrasi data Anda 
ke tingkat pool kapasitas, perlu diingat bahwa metadata file selalu disimpan pada tingkat SSD, 
dan bahwa semua data pengguna baru pertama kali ditulis ke tingkat SSD. Ketika data ditulis 
ke tingkat SSD, proses tiering latar belakang akan mulai meratakan data Anda ke penyimpanan 
kolam kapasitas, tetapi proses tiering tidak langsung dan menghabiskan sumber daya jaringan. 
Anda perlu mengukur tingkat SSD Anda untuk memperhitungkan metadata file (3-7% dari ukuran 
data pengguna), sebagai buffer untuk data pengguna sebelum berjenjang ke penyimpanan pool 
kapasitas. Kami menyarankan agar agar Anda tidak melebihi 80% pemanfaatan SSD.
Saat memigrasi data, pastikan untuk memantau tingkat SSD Anda menggunakan metrik 
sistemCloudWatch File (p. 208) untuk memastikan bahwa data tersebut tidak terisi lebih cepat 
daripada proses tingkatan yang dapat memindahkan data ke penyimpanan kumpulan kapasitas. 
Anda juga dapat membatasi DataSync transfer ke tingkat yang lebih rendah dari tingkat tingkat 
yang terjadi untuk memastikan bahwa tingkat SSD Anda tidak melebihi pemanfaatan 80%. 
Misalnya, untuk sistem file dengan kapasitas throughput minimal 512 MBps, throttle 200 MBps 
biasanya akan menyeimbangkan transfer data dan tingkat tiering data.

Prasyarat
Untuk migrasi ke FSx untuk pengaturan ONTAP, Anda memerlukan sebuah server dan jaringan yang 
memenuhi DataSync persyaratan. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Persyaratan DataSync dalam
PanduanAWS DataSync Pengguna.

Langkah-langkah dasar untuk migrasi file 
menggunakan DataSync
Transfer file dari sumber ke tujuan menggunakan DataSync melibatkan langkah-langkah dasar berikut:

• Unduh dan deploy agen di lingkungan Anda dan aktifkan (tidak diperlukan jika mentransfer 
antaraLayanan AWS).

• Membuat sumber dan lokasi tujuan.
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• Membuat sebuah sebuah sebuah sebuah tugas.
• Jalankan tugas untuk mentransfer file dari sumber ke tujuan.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat topik berikut di Panduan Pengguna AWS DataSync:

• Transfer data antara penyimpanan yang dikelola sendiri danAWS
• Membuat lokasi untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP
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Pemantauan Amazon FSx for NetApp 
ONTAP

Anda dapat menggunakan layanan dan alat berikut untuk memantau Amazon FSx untuk penggunaan dan 
aktivitas NetApp ONTAP:

• Amazon CloudWatch — Anda dapat memantau sistem file menggunakan Amazon CloudWatch, yang 
secara otomatis mengumpulkan dan memproses data mentah dari FSx for TAP menjadi metrik yang 
dapat dibaca. Statistik ini Dipertahankan untuk jangka waktu 15 bulan sehingga Anda dapat mengakses 
informasi historis dan melihat bagaimana kinerja sistem file Anda. Anda juga dapat mengatur alarm 
berdasarkan metrik selama periode waktu tertentu dan melakukan satu atau beberapa tindakan 
berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas yang Anda tentukan.

• NetApp Cloud Insights — Anda dapat memantau konfigurasi, kapasitas, dan metrik kinerja untuk 
sistem file FSx untuk ONTAP menggunakan layanan NetApp Cloud Insights. Anda juga dapat membuat 
peringatan berdasarkan kondisi metrik.

• NetApp Harvest and NetApp Grafana - Anda dapat memantau FSx Anda untuk sistem file ONTAP 
dengan menggunakan NetApp Harvest dan NetApp Grafana. NetApp Harvest memantau sistem file 
ONTAP dengan mengumpulkan metrik kinerja, kapasitas, dan perangkat keras dari FSx untuk sistem file 
ONTAP. Grafana menyediakan dasbor tempat metrik Harvest yang dikumpulkan dapat ditampilkan.

• AWS CloudTrail- Anda dapat menggunakanAWS CloudTrail untuk menangkap semua panggilan API 
untuk Amazon FSx sebagai peristiwa. Peristiwa ini memberikan catatan tindakan yang diambil oleh 
pengguna, peran, atauAWS layanan di Amazon FSx.

Topik
• Pemantauan CloudWatch dengan Amazon (p. 206)
• Memantau dengan Wawasan Cloud Wawasan (p. 217)
• Memantau FSx untuk sistem file ONTAP menggunakan Harvest dan Grafana (p. 217)
• Logging FSx untuk Panggilan API ONTAP denganAWS CloudTrail (p. 221)

Pemantauan CloudWatch dengan Amazon
Anda dapat memantau sistem file menggunakan Amazon Amazon CloudWatch FSx for NetApp ONTAP 
menjadi metrik yang dapat dibaca dan mendekati waktu nyata. Statistik ini Dipertahankan untuk jangka 
waktu 15 bulan, sehingga Anda dapat mengakses informasi historis untuk menentukan bagaimana kinerja 
sistem file Anda. FSx for data metrik ONTAP secara otomatis CloudWatch dikirimkan ke periode 1 menit 
secara default. Untuk informasi selengkapnya CloudWatch, lihat Apa itu Amazon CloudWatch? di Panduan 
CloudWatch Pengguna Amazon.

CloudWatch metrik untuk FSx untuk ONTAP disusun dalam empat kategori, yang ditentukan oleh dimensi 
yang digunakan untuk query setiap metrik. Untuk informasi selengkapnya tentang dimensi, lihat Dimensi di
Amazon CloudWatch User Guide.

• Metrik sistem file: File-system-level kinerja dan kapasitas penyimpanan metrik.
• Metrik sistem file terperinci: Metrikile-system-level penyimpanan F per tingkat penyimpanan (SSD, 

kumpulan kapasitas).
• Metrik volume: Performa per volume dan metrik kapasitas penyimpanan.
• Metrik volume terperinci: Metrik kapasitas penyimpanan per volume berdasarkan tingkat penyimpanan 

atau menurut jenis data (pengguna, snapshot, lainnya).
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Semua CloudWatch metrik untuk FSx untuk ONTAP dipublikasikan keAWS/FSx namespace di 
CloudWatch.

Topik
• Cara menggunakan FSx untuk CloudWatch metrik ONTAP (p. 207)
• Mengakses CloudWatch metrik (p. 207)
• Metrik sistem file (p. 208)
• Metrik volume (p. 211)
• Membuat CloudWatch alarm Amazon Amazon FSx untuk Memantau Amazon FSx (p. 215)

Cara menggunakan FSx untuk CloudWatch metrik 
ONTAP
Metrik yang dilaporkan oleh Amazon FSx memberikan informasi yang dapat Anda analisis dengan cara 
yang berbeda-beda. Daftar berikut menunjukkan beberapa kegunaan umum untuk metrik. Ini adalah saran 
agar Anda dapat mulai, bukan daftar komprehensif.

Bagaimana cara menentukan... Metrik Terkait

Berapa banyak IOPS yang dikendarai beban kerja 
saya

SUM (DataReadOperations + DataWriteOperations 
+ MetadataOperations) /Periode (dalam detik)

Berapa banyak throughput yang dikendarai beban 
kerja saya

JUMLAH (DataReadBytes + DataWriteBytes) /
Periode (dalam detik)

Pemanfaatan kapasitas throughput sistem file saya SUM (DataReadBytes + 2*DataWriteBytes) /
Periode (dalam detik) /1024/1024/ <Kapasitas 
throughput sistem file dalam MBPS>

Note

Kami menyarankan Anda mempertahankan utilisasi kapasitas throughput rata-rata di bawah 
50% untuk memastikan Anda memiliki kapasitas throughput yang cukup loong untuk lonjakan tak 
terduga dalam beban kerja Anda, demikian halnya dengan latar belakang apapun di operasi kerja 
Anda, demikian halnya dengan latar belakang apapun di operasi kerja Anda, demikian halnya 
dengan latar belakang apapun di operasi kerja Anda, demikian halnya dengan latar belakang 
apapun di operasi kerja Anda, demikian halnya dengan latar belakang apapun.

Mengakses CloudWatch metrik
Anda dapat melihat CloudWatch metrik Amazon FSx dengan cara berikut:

• Konsol Amazon FSx
• CloudWatch Konsol Amazon
• bagiAWS Command Line InterfaceAWS CLI CloudWatch
• CloudWatch API

Prosedur berikut menunjukkan cara mengakses metrik menggunakan berbagai alat.

Untuk melihat CloudWatch metrik menggunakan konsol Amazon FSx

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
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2. Pada panel navigasi kiri kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem file yang metriknya ingin Anda lihat.
3. Pada halaman Ringkasan, pilih Pemantauan untuk melihat metrik untuk sistem file Anda.

Untuk melihat metrik menggunakan CloudWatch konsol Amazon konsol Amazon Console

1. Buka CloudWatch konsol di https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Di panel navigasi, pilih Metrik.
3. Pilih namespace FSx.
4. (Opsional) Untuk melihat metrik, masukkan nama metrik dalam kotak pencarian.
5. (Opsional) Untuk menjelajahi metrik, pilih kategori yang paling cocok dengan pertanyaan Anda:

• Metrik sistem file dan metrik Volume melaporkan metrik tingkat ringkasan untuk masing-masing 
sistem file atau volume.

• Metrik terperinci sistem file dan metrik terperinci Volume melaporkan metrik yang lebih terperinci 
dalam sistem atau volume file (misalnya, kapasitas penyimpanan yang digunakan oleh snapshot).

Untuk mengakses metrik dari AWS CLI

• Gunakan perintah CLI CloudWatch list-metrics dengan--namespace "AWS/FSx" parameter. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Referensi Perintah AWS CLI.

Menggunakan CloudWatch API

Untuk mengakses metrik dari CloudWatch API

• Panggil operasi GetMetricStatisticsAPI. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi Amazon 
CloudWatch API.

Metrik sistem file
Metrik sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP Anda diklasifikasikan sebagai metrik sistem File atau
metrik sistem file terperinci.

• Metrik sistem file adalah metrik kinerja dan penyimpanan agregat untuk satu sistem file yang mengambil 
satu dimensi,FileSystemId. Metrik ini mengukur kinerja jaringan dan penggunaan kapasitas 
penyimpanan untuk sistem file Anda.

• Metrik sistem file terperinci mengukur kapasitas penyimpanan sistem file Anda dan penyimpanan bekas 
di setiap tingkat penyimpanan (misalnya, penyimpanan SSD dan penyimpanan kolam kapasitas). Setiap 
metrik mencakup aFileSystemId,StorageTier, danDataType dimensi.

Metrik sistem file
Metrik sistem file adalah metrik kinerja dan penyimpanan agregat untuk satu sistem file. Metrik ini 
mengukur kinerja jaringan dan jumlah data (fisik dan logis) yang disimpan di sistem file Anda.

Semua metrik ini mengambil satu dimensi,FileSystemId.

Metrik Deskripsi

DataReadBytes Jumlah byte (jaringan I/O) dari dibaca oleh klien ke 
sistem file.
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Metrik Deskripsi
Statistik Sum adalah jumlah total byte yang ter-
associate dengan operasi baca selama periode 
tersebut. Untuk menghitung throughput rata-rata 
(byte per detik) untuk suatu periode, bagi statistik
Sum dengan jumlah detik dalam periode tersebut.

Unit: Bita

Statistik valid: Sum

DataWriteBytes Jumlah byte (jaringan I/O) dari menulis oleh klien 
ke sistem file.

Statistik Sum adalah jumlah total byte yang ter-
associate dengan operasi tulis selama periode 
tersebut. Untuk menghitung throughput rata-rata 
(byte per detik) untuk suatu periode, bagi statistik
Sum dengan jumlah detik dalam periode tersebut.

Unit: Bita

Statistik valid: Sum

DataReadOperations Hitungan operasi baca (jaringan I/O) dari dibaca 
oleh klien ke sistem file.

SumStatistik adalah jumlah total operasi I/O yang 
terjadi selama periode tertentu. Untuk menghitung 
operasi baca rata-rata per detik untuk satu periode, 
membagiSum statistik dengan jumlah detik dalam 
periode tersebut.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik valid: Sum

DataWriteOperations Hitungan operasi tulis (jaringan I/O) dari menulis 
oleh klien ke sistem file.

SumStatistik adalah jumlah total operasi I/O yang 
terjadi selama periode tertentu. Untuk menghitung 
operasi tulis rata-rata per detik untuk satu periode, 
membagiSum statistik dengan jumlah detik dalam 
periode tersebut.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik valid: Sum
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Metrik Deskripsi

MetadataOperations Hitungan operasi metadata (jaringan I/O) oleh klien 
ke sistem file.

SumStatistik adalah jumlah total operasi I/O yang 
terjadi selama periode tertentu. Untuk menghitung 
operasi metadata rata-rata per detik untuk satu 
periode, membagiSum statistik dengan jumlah detik 
dalam periode tersebut.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik valid: Sum

StorageUsed Jumlah total data fisik yang disimpan pada sistem 
file, baik pada tingkat primer (SSD) dan tingkat pool 
kapasitas. Metrik ini mencakup penghematan dari 
fitur efisiensi penyimpanan, seperti kompresi data 
dan deduplikasi.

Unit: Bita

Statistik yang valid:Average,Minimum,Maximum

LogicalDataStored Jumlah total data logis yang disimpan pada sistem 
file, mengingat tingkat SSD dan tingkat pool 
kapasitas. Metrik ini mencakup ukuran logis total 
snapshot dan FlexClones, tetapi tidak termasuk 
penghematan efisiensi penyimpanan yang dicapai 
melalui kompresi, pemadatan, dan deduplikasi.

Untuk menghitung penghematan efisiensi 
penyimpanan dalam byte, ambilStorageUsed
selama periode tertentu dan kurangiAverage
dariLogicalDataStored periode yang 
sama.Average

Untuk menghitung penghematan efisiensi 
penyimpanan sebagai persentase dari total ukuran 
data logis, mengambilAverage dariStorageUsed
selama periode tertentu dan kurangi dari periode 
yang sama.AverageLogicalDataStored
Kemudian bagilah perbedaannya 
denganLogicalDataStored periode yang 
sama.Average

Unit: Bita

Statistik yang valid:Average,Minimum,Maximum

Metrik sistem file terperinci
Metrik sistem file terperinci adalah metrik pemanfaatan penyimpanan terperinci untuk 
setiap tingkatan penyimpanan Anda. Metrik sistem file terperinci semuanya memiliki 
dimensiFilesystemId,StorageTier, danDataType.
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• StorageTierDimensi menunjukkan tingkat penyimpanan yang diukur metrik, dengan nilai yang 
mungkin dariSSD danStandardCapacityPool.

• DataTypeDimensi menunjukkan jenis data yang diukur metrik, dengan nilai yang mungkinAll.

Ada baris untuk setiap kombinasi unik dari pasangan nilai kunci metrik dan dimensi yang diberikan, dengan 
deskripsi tentang apa yang mengukur kombinasi itu.

Metrik Deskripsi

StorageCapacity Kapasitas penyimpanan total tingkat primer (SSD).

Unit: Bita

Statistik valid: Maximum

StorageUsed Kapasitas penyimpanan fisik yang digunakan 
dalam byte, khusus untuk tingkat penyimpanan. 
Nilai ini mencakup penghematan dari fitur 
efisiensi penyimpanan, seperti kompresi 
data dan deduplikasi. Nilai dimensi 
yang valid untukStorageTier areSSD
danStandardCapacityPool, sesuai dengan 
tingkat penyimpanan yang diukur metrik ini. Metrik 
ini juga membutuhkanDataType dimensi dengan 
nilaiAll.

TheAverage,Minimum, danMaximum statistik 
konsumsi penyimpanan per-tier dalam byte untuk 
periode tertentu.

Untuk menghitung pemanfaatan kapasitas 
penyimpanan tingkat penyimpanan utama 
(SSD) Anda, bagi salah satu statistik ini 
denganMaximumStorageCapacity periode yang 
sama, denganStorageTier dimensi yang sama 
denganSSD.

Untuk menghitung kapasitas penyimpanan gratis 
tingkat penyimpanan utama (SSD) Anda dalam 
byte, kurangi salah satu statistik ini dari periode 
yang sama, dengan dimensi yangStorageTier
sama denganSSD.MaximumStorageCapacity

Unit: Bita

Statistik yang valid:Average,Minimum,Maximum

Metrik volume
Sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP Anda dapat memiliki satu atau beberapa volume yang 
menyimpan data Anda. Masing-masing volume ini memiliki serangkaian metrik, diklasifikasikan sebagai
metrik Volume atau metrik volume terperinci.

• Metrik volume adalah metrik kinerja dan penyimpanan per volume yang mengambil dua 
dimensi,FileSystemId danVolumeId. FileSystemIdpeta ke sistem file yang volume milik.
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• Metrik volume terperinci adalah per-storage-tier metrik yang mengukur konsumsi penyimpanan per 
tingkatan denganStorageTier dimensi (dengan nilai yang mungkinSSD danStandardCapacityPool) 
dan per tipe data denganDataType dimensi (dengan nilai yang mungkinUser,Snapshot, danOther). 
Metrik ini memilikiFileSystemId,VolumeId,StorageTier, danDataType dimensi.

Metrik volume
Metrik volume adalah metrik tingkat tinggi yang diukur per volume yang memberi Anda wawasan tentang 
throughput, IOPS, dan latensi rata-rata setiap volume, serta kapasitas penyimpanan setiap volume.

Semua metrik ini mengambil dua dimensi,FileSystemId danVolumeId.

Metrik Deskripsi

DataReadBytes Jumlah byte (jaringan I/O) dibaca dari volume oleh 
klien.

Statistik Sum adalah jumlah total byte yang ter-
associate dengan operasi baca selama periode 
tersebut. Untuk menghitung throughput rata-rata 
(byte per detik) untuk suatu periode, bagi statistik
Sum dengan jumlah detik dalam periode tersebut.

Unit: Bita

Statistik valid: Sum

DataWriteBytes Jumlah byte (jaringan I/O) ditulis ke volume oleh 
klien.

Statistik Sum adalah jumlah total byte yang ter-
associate dengan operasi tulis selama periode 
tersebut. Untuk menghitung throughput rata-rata 
(byte per detik) untuk suatu periode, bagi statistik
Sum dengan jumlah detik dalam periode tersebut.

Unit: Bita

Statistik valid: Sum

DataReadOperations Jumlah operasi baca (jaringan I/O) pada volume 
oleh klien.

SumStatistik adalah jumlah total operasi baca 
selama periode tersebut. Untuk menghitung 
operasi baca rata-rata per detik untuk satu periode, 
membagiSum statistik dengan jumlah detik dalam 
periode tersebut.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik valid: Sum

DataWriteOperations Jumlah operasi tulis (jaringan I/O) pada volume 
oleh klien.

SumStatistik adalah jumlah total operasi tulis 
selama periode tersebut. Untuk menghitung 
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Metrik Deskripsi
operasi tulis rata-rata per detik untuk satu periode, 
membagiSum statistik dengan jumlah detik dalam 
periode tersebut.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik valid: Sum

MetadataOperations Jumlah operasi I/O (jaringan I/O) dari aktivitas 
metadata oleh klien ke volume.

SumStatistik adalah jumlah total operasi metadata 
selama periode tersebut. Untuk menghitung 
operasi metadata rata-rata per detik untuk satu 
periode, membagiSum statistik dengan jumlah detik 
dalam periode tersebut.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik valid: Sum

DataReadOperationTime Jumlah total waktu yang dihabiskan dalam sistem 
file untuk operasi baca (jaringan I/O) dari klien yang 
mengakses data dalam volume.

SumStatistik adalah jumlah total detik yang 
dihabiskan oleh operasi baca selama periode 
tersebut. Untuk menghitung latensi baca rata-
rata untuk satu periode, membagiSum statistik 
denganDataReadOperations metrik selama 
periode yang sama.Sum

Unit: detik

Statistik valid: Sum

DataWriteOperationTime Jumlah total waktu yang dihabiskan dalam sistem 
file untuk memenuhi operasi tulis (jaringan I/O) dari 
klien yang mengakses data dalam volume.

SumStatistik adalah jumlah total detik yang 
dihabiskan oleh operasi tulis selama periode 
tersebut. Untuk menghitung latensi tulis rata-
rata untuk satu periode, membagiSum statistik 
denganDataWriteOperations metrik selama 
periode yang sama.Sum

Unit: detik

Statistik valid: Sum
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Metrik Deskripsi

MetadataOperationTime Jumlah total waktu yang dihabiskan dalam sistem 
file untuk memenuhi operasi metadata (jaringan I/
O) dari klien yang mengakses data dalam volume.

SumStatistik adalah jumlah total detik yang 
dihabiskan oleh operasi baca selama periode 
tersebut. Untuk menghitung latensi rata-rata 
untuk satu periode, membagiSum statistik 
denganSumMetadataOperations periode yang 
sama.

Unit: detik

Statistik valid: Sum

StorageCapacity Ukuran volume dalam byte.

Unit: Bita

Statistik valid: Maximum

StorageUsed Kapasitas penyimpanan logis yang digunakan dari 
volume.

Metrik ini mencakup penghematan data dari fitur 
efisiensi penyimpanan, seperti kompresi dan 
deduplikasi.

Unit: Bita

Statistik yang valid:Average,Minimum,Maximum

FilesUsed File yang digunakan (jumlah file atau inode) pada 
volume.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik yang valid:Average,Minimum,Maximum

FilesCapacity Jumlah total inode yang dapat dibuat pada volume.

Unit: Count (Jumlah)

Statistik valid: Maximum

Metrik volume terperinci
Metrik volume terperinci mengambil lebih banyak dimensi daripada metrik volume, memungkinkan 
pengukuran data Anda yang lebih terperinci. Semua metrik volume terperinci memiliki 
dimensiFileSystemId,VolumeId,StorageTier, danDataType.

• StorageTierDimensi menunjukkan tingkat penyimpanan yang diukur metrik, dengan nilai yang 
mungkinAll,SSD, danStandardCapacityPool.

• DataTypeDimensi menunjukkan jenis data yang diukur metrik, dengan nilai yang 
mungkinAll,User,Snapshot, danOther.
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Ada baris untuk setiap kombinasi unik dari pasangan nilai kunci metrik dan dimensi yang diberikan, dengan 
deskripsi tentang apa yang mengukur kombinasi itu.

Note

Metrik volume terperinci tidak tersedia untuk FlexGroup volume.

Metrik Deskripsi

StorageUsed Jumlah ruang logis yang dikonsumsi volume 
ini per tingkat penyimpanan (footprint). Nilai 
dimensi yang valid untukStorageTier areSSD
danStandardCapacityPool, sesuai dengan 
tingkat penyimpanan yang diukur metrik ini. 
Footprint mencakup overhead apa pun di kedua 
tingkatan, termasuk cadangan atau jaminan ruang 
yang dikonfigurasi pada volume. Metrik ini juga 
membutuhkanDataType dimensi dengan nilaiAll.

Unit: Bita

Statistik yang valid:Average,Minimum,Maximum

StorageUsed Jumlah data fisik pada volume ini yang 
dikaitkan dengan tipe data yang diberikan, 
ditunjukkan oleh nilai-nilaiDataType
dimensi yang mungkin dariUser,Snapshot, 
danOther. Snapshottermasuk cadangan 
snapshot, danOther sesuai dengan 
volume dan file metadata. Metrik ini juga 
membutuhkanStorageTier dimensi dengan 
nilaiAll.

Unit: Bita

Statistik yang valid:Average,Minimum,Maximum

Membuat CloudWatch alarm Amazon Amazon FSx 
untuk Memantau Amazon FSx
Anda dapat membuat CloudWatch alarm yang mengirimkan pesan Amazon Simple Notification Service 
(Amazon SNS) ketika status alarm berubah. Alarm mengawasi satu metrik selama suatu periode 
waktu yang Anda tentukan. Jika diperlukan, alarm kemudian melakukan satu atau beberapa tindakan 
berdasarkan nilai metrik relatif terhadap ambang batas tertentu selama sejumlah periode waktu. Tindakan 
ini adalah notifikasi yang dikirim ke topik Amazon SNS atau kebijakan Auto Scaling.

Alarm memicu tindakan hanya untuk perubahan status berkelanjutan. CloudWatch alarm tidak akan 
meminta tindakan hanya karena status tertentu; status harus berubah dan dipertahankan selama beberapa 
periode tertentu. Anda dapat membuat alarm dari konsol Amazon FSx atau CloudWatch konsol Amazon 
FSx.

Prosedur berikut menjelaskan cara membuat alarm untuk Amazon FSx menggunakan konsol,AWS 
Command Line Interface (AWS CLI), dan API.

Untuk mengatur alarm menggunakan konsol Amazon FSx

1. Buka konsol Amazon FSx di https://console.aws.amazon.com/fsx/.
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2. Pada panel navigasi kiri kiri, pilih Sistem file, lalu pilih sistem file yang ingin Anda pasang alarm.
3. Pada halaman Ringkasan, pilih Monitoring.
4. Pilih Buat CloudWatch alarm. Anda dialihkan ke konsol CloudWatch.
5. Pilih Pilih metrik.
6. Di bagian Metrik, pilih FSX.
7. Pilih kategori metrik:

• Metrik Sistem File
• Metrik Sistem File Terperinci
• Metrik Volume
• Metrik Volume Terperinci

8. Pilih metrik yang ingin Anda atur alarm untuknya, lalu pilih Pilih metrik.
9. Di bagian Kondisi, pilih kondisi yang Anda inginkan untuk alarm, dan pilih Selanjutnya.

Note

Metrik mungkin tidak dipublikasikan selama pemeliharaan sistem file. Untuk mencegah 
perubahan kondisi alarm yang tidak perlu dan menyesatkan serta mengonfigurasi alarm 
Anda sehingga alarm tersebut tahan terhadap titik data yang hilang, lihat Mengonfigurasi cara 
CloudWatch alarm menangani data yang hilang di Panduan CloudWatch Pengguna Amazon.

10. Jika Anda CloudWatch ingin mengirimkan email atau notifikasi Amazon SNS ketika status alarm 
memulai tindakan tersebut, pilih status alarm Kapanpun keadaan alarm ini.

Untuk Pilih topik SNS, pilih topik Amazon SNS yang sudah ada. Jika memilih Buat topik, Anda dapat 
mengatur nama dan alamat email untuk daftar langganan email baru. Daftar ini disimpan dan muncul 
dalam bidang isian untuk alarm selanjutnya. Pilih Selanjutnya.

Note

Jika Anda menggunakan Buat topik untuk membuat topik Amazon SNS yang baru, alamat 
email harus diverifikasi sebelum menerima pemberitahuan. Email hanya dikirim saat alarm 
memasuki status alarm. Jika perubahan status alarm ini terjadi sebelum alamat email 
diverifikasi, alamat email tidak akan menerima pemberitahuan.

11. Isi nilai Nama, Deskripsi, dan Kapan pun untuk metrik, dan pilih Selanjutnya.
12. Pada halaman Pratinjau dan buat, tinjau alarm yang akan Anda buat, lalu pilih Buat Alarm.

Untuk mengatur alarm menggunakan CloudWatch konsol

1. Buka CloudWatch konsol di https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/.
2. Pilih Buat Alarm Untuk memulai Wizard Buat Alarm.
3. Ikuti prosedur di Untuk mengatur alarm menggunakan konsol Amazon FSx, dimulai dengan langkah 5.

Untuk mengatur alarm menggunakan AWS CLI

• Panggil perintah put-metric-alarmCLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Referensi Perintah AWS 
CLI.

Untuk mengatur alarm menggunakan CloudWatch API

• Panggil operasi PutMetricAlarmAPI. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Referensi Amazon CloudWatch 
API.
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Memantau dengan Wawasan Cloud Wawasan
NetApp Cloud Insights adalah NetApp layanan yang dapat Anda gunakan untuk memantau sistem file 
Amazon FSx untuk NetApp ONTAP bersama solusi NetApp penyimpanan Anda yang lain. Dengan Cloud 
Insights, Anda dapat memantau konfigurasi, kapasitas, dan metrik kinerja dari waktu ke waktu untuk 
memahami tren beban kerja Anda dan merencanakan kebutuhan kinerja dan kapasitas penyimpanan di 
future. Anda juga dapat membuat peringatan berdasarkan kondisi metrik yang dapat diintegrasikan dengan 
alur kerja dan alat produktivitas yang ada.

Cloud Insights menyediakan:

• Luasnya metrik dan log — Kumpulkan metrik konfigurasi, kapasitas, dan kinerja. Pahami bagaimana 
beban kerja Anda menjadi tren dengan dasbor, peringatan, dan laporan yang telah ditentukan 
sebelumnya.

• Analisis pengguna dan perlindungan ransomware — Dengan snapshot Cloud Secure dan ONTAP, 
Anda dapat mengaudit, mendeteksi, menghentikan, dan memperbaiki insiden kesalahan pengguna dan 
ransomware.

• SnapMirror pelaporan - Memahami SnapMirror hubungan Anda dan mengatur peringatan tentang 
masalah replikasi.

• Perencanaan kapasitas — Memahami persyaratan sumber daya beban kerja lokal untuk membantu 
Anda memigrasi beban kerja ke FSx yang lebih efisien untuk konfigurasi ONTAP. Anda juga dapat 
menggunakan wawasan ini untuk merencanakan kapan lebih banyak kinerja atau kapasitas akan 
diperlukan untuk FSx Anda untuk penerapan ONTAP.

Untuk informasi selengkapnya tentang Cloud Insights, lihat  NetApp Cloud Insights di NetApp Cloud 
Central.

Memantau FSx untuk sistem file ONTAP 
menggunakan Harvest dan Grafana

Anda dapat menggunakan alat NetApp pemantauan standar untuk memantau penggunaan dan kinerja 
penyimpanan sistem file Anda, dengan solusi Harvest dan Grafana berikut menjadi salah satu contoh.

Menyiapkan lingkungan Panen dan Grafana
Anda dapat memantau sistem file Amazon FSx untuk NetApp ONTAP dengan menggunakan Harvest dan 
Grafana. NetApp Harvest memantau pusat data ONTAP dengan mengumpulkan metrik kinerja, kapasitas, 
dan perangkat keras dari FSx untuk sistem file ONTAP. Grafana menyediakan dasbor tempat metrik 
Harvest yang dikumpulkan dapat ditampilkan.

Untuk memulai, Anda dapat menerapkanAWS CloudFormation template yang secara otomatis 
meluncurkan instans Amazon EC2 yang menjalankan Harvest dan Grafana. Sebagai masukan keAWS 
CloudFormation template, Anda menentukanfsxadmin pengguna dan titik akhir manajemen Amazon FSx 
untuk sistem file yang akan ditambahkan sebagai bagian dari penerapan ini. Setelah penyebaran selesai, 
Anda dapat masuk ke dasbor Grafana untuk memantau sistem file Anda.

templat AWS CloudFormation
Solusi ini menggunakanAWS CloudFormation untuk mengotomatisasi deployment solusi Harvest dan 
Grafana yang digunakan untuk mengotomatisasi deployment solusi Harvest dan Grafana. Template 
membuat instans Linux Amazon EC2 dan menginstal perangkat lunak Harvest dan Grafana. Untuk 
menggunakan solusi ini, unduh fsx-ontap-harvest-grafanatemplatAWS CloudFormation .template.
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Note

Menerapkan solusi ini dapat menyebabkan penagihan untuk layanan AWS yang dikaitkan. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat halaman detail harga untuk layanan tersebut.

Jenis Instans Amazon EC2
Saat mengonfigurasi template, Anda memberikan jenis instans Amazon EC2. NetAppRekomendasi untuk 
ukuran instans tergantung pada berapa banyak sistem file yang Anda pantau dan jumlah metrik yang Anda 
pilih untuk dikumpulkan. Dengan konfigurasi default, untuk setiap 10 sistem file yang Anda pantau, NetApp 
merekomendasikan:

• CPU: 2 core
• Memori: 1 GB
• Disk: 500 MB (kebanyakan digunakan oleh file log)

Berikut ini adalah beberapa contoh konfigurasi dan jenist3 instans yang mungkin Anda pilih.

Sistem file. Sistem file. CPU Disk Tipe instans

Di bawah 10 tahun 10. 
10

2 core 500 MB MB t3.micro

10—40 — 40 — 40 — 
40

4 inti inti inti. 4 core 1000 MB t3.xlarge

40+ + + + +. 8 inti inti inti. 8 core 2000 MB t3.2xlarge

Untuk informasi selengkapnya tentang jenis instans Amazon EC2, lihat Panduan Pengguna Amazon EC2 
untuk Instans di Panduan Pengguna Amazon EC2 untuk Instans Linux.

Aturan port instans

Saat Anda menyiapkan instans Amazon EC2, pastikan port 3000 dan 9090 terbuka untuk lalu lintas masuk 
untuk grup keamanan tempat instans Amazon EC2 Harvest dan Grafana berada.

Prosedur penyebaran
Prosedur berikut mengkonfigurasi dan men-deploy solusi Harvest/Grafana. Dibutuhkan sekitar lima menit 
untuk men-deploy. Sebelum memulai, Anda harus memiliki sistem file FSx for ONTAP yang berjalan di 
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) diAWS akun Anda, dan informasi parameter untuk templat 
yang tercantum di bawah ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat sistem file, lihatMembuat 
FSx untuk sistem file ONTAP (p. 113).

Untuk meluncurkan tumpukan solusi Harvest/Grafana

1. Unduh fsx-ontap-harvest-grafanaAWS CloudFormationtemplate.template. Untuk informasi 
selengkapnya tentang membuatAWS CloudFormation tumpukan, lihat Membuat tumpukan diAWS 
CloudFormation konsol diAWS CloudFormation User Guide.

Note

Secara default, templat ini diluncurkan di Wilayah AWS US East (N. Virginia). Anda harus 
meluncurkan solusi ini diWilayah AWS mana Amazon FSx tersedia. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat endpoint dan kuota Amazon FSx di bagian Referensi Umum AWS.
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2. Untuk Parameter, tinjau parameter untuk templat dan ubah sesuai kebutuhan sistem file Anda. Solusi 
ini menggunakan nilai default berikut.

Parameter Bawaan Deskripsi

InstanceType t3.micro Jenis instans Amazon EC2. 
Berikut ini adalah jenist3
contoh.

• t3.micro
• t3.small
• t3.medium
• t3.large
• t3.xlarge
• t3.2xlarge

Untuk daftar lengkap nilai jenis 
instans Amazon EC2 yang 
diizinkan untuk parameter 
ini, lihat fsx-ontap-harvest-
grafana .template.

KeyPair Tidak ada nilai default key pair yang digunakan untuk 
mengakses instans Amazon 
EC2 yang digunakan untuk 
mengakses instans Amazon 
EC2 yang digunakan untuk 
mengakses instans Amazon 
EC2.

SecurityGroup Tidak ada nilai default ID grup Keamanan untuk 
Instans Panen/Grafana. 
Pastikan port masuk 3000 dan 
9090 terbuka dari klien yang 
ingin Anda gunakan untuk 
mengakses dasbor Grafana 
Anda.

Jenis Subnet Tidak ada nilai default Tentukan jenis subnet, 
baikpublic atauprivate. 
Ggunakanpublic subnet 
untuk sumber daya yang harus 
terhubung ke internet, dan 
subnet privat untuk sumber 
daya yang tidak akan terhubung 
ke internet. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Jenis 
subnet di Panduan Pengguna 
Amazon VPC.
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Parameter Bawaan Deskripsi

Subnet Tidak ada nilai default Tentukan subnet yang 
sama dengan subnet pilihan 
sistem file Amazon FSx 
untuk NetApp ONTAP. Anda 
dapat menemukan ID subnet 
Preferred sistem file di konsol 
Amazon FSx, di tab Jaringan 
& keamanan halaman detail 
sistem file FSx for ONTAP

LatestLinuxAmiId /aws/service/ami-
amazon-linux-latest/
amzn2-ami-hvm-x86_64-
gp2

Versi terbaru dari Amazon 
Linux 2 AMI di diberikanWilayah 
AWS.

FSxEndPoint Tidak ada nilai default Alamat IP endpoint Manajemen 
sistem file. Anda dapat 
menemukan alamat IP endpoint 
manajemen sistem file di 
konsol Amazon FSx, di tab
Administrasi halaman detail 
sistem file FSx for ONTAP.

SecretName Tidak ada nilai default AWS Secrets Managernama 
rahasia yang berisi kata sandi 
untukfsxadmin pengguna 
sistem file. Ini adalah kata sandi 
yang Anda berikan saat Anda 
membuat sistem file.

3. Pilih Selanjutnya.
4. Untuk Opsi, pilih Selanjutnya.
5. Untuk Meninjau, tinjau dan konfirmasi pengaturan yang baru. Anda harus memilih kotak pengecekan 

yang menyatakan bahwa templat menghasilkan sumber daya IAM.
6. Pilih Buat untuk men-deploy tumpukan.

Anda dapat melihat status tumpukan pada konsol AWS CloudFormation pada kolom Status. Anda dapat 
melihat status CREATE_COMPLETE dalam waktu sekitar lima menit.

Masuk ke Grafana
Setelah penerapan selesai, gunakan browser Anda untuk masuk ke dasbor Grafana di IP dan port 3000 
instans Amazon EC2:

http://EC2_instance_IP:3000

Saat diminta, gunakan nama pengguna default Grafana (admin) dan kata sandi (pass). Kami 
menyarankan Anda mengubah kata sandi Anda segera setelah Anda masuk.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat halaman  NetApp Harvest di GitHub.

220

https://github.com/NetApp/harvest


FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Logging dengan AWS CloudTrail

Logging FSx untuk Panggilan API ONTAP 
denganAWS CloudTrail

Amazon FSx terintegrasi denganAWS CloudTrail, layanan yang menyediakan catatan tindakan yang 
diambil oleh pengguna, peran, atauAWSlayanan di Amazon FSx. CloudTrail menangkap semua panggilan 
API Amazon FSx untuk NetApp ONTAP sebagai peristiwa. Panggilan yang tertangkap meliputi panggilan 
dari konsol Amazon FSx dan dari panggilan kode ke operasi API Amazon FSx.

Jika Anda membuat jejak, Anda dapat mengaktifkan pengiriman berkelanjutan CloudTrail peristiwa ke 
bucket Amazon S3, termasuk peristiwa untuk Amazon FSx. Jika Anda tidak mengonfigurasi jejak, Anda 
masih bisa melihat kejadian terbaru di CloudTrail konsol diRiwayat peristiwa. Dengan menggunakan 
informasi yang dikumpulkan oleh CloudTrail, Anda dapat menentukan permintaan yang dibuat ke 
Amazon FSx. Anda juga dapat menentukan alamat IP untuk membuat permintaan, siapa yang membuat 
permintaan, kapan permintaan dibuat, dan detail tambahan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang CloudTrail, lihat Panduan Pengguna AWS CloudTrail.

Informasi Amazon FSx di CloudTrail
CloudTrail diaktifkan pada akun AWS Anda saat Anda membuat akun tersebut. Ketika aktivitas API terjadi 
di Amazon FSx, aktivitas tersebut dicatat di CloudTrail acara bersama dengan lainnyaAWSPeristiwa 
layanan diRiwayat peristiwa. Anda dapat melihat, mencari, dan mengunduh peristiwa terbaru di akun AWS 
Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihatMelihat peristiwa dengan CloudTrail Riwayat peristiwa.

Untuk catatan peristiwa yang sedang berlangsung di akun AWS Anda, termasuk peristiwa untuk Amazon 
FSx, buat jejak. SEBUAHjejakmenyalakan CloudTrail mengirimkan berkas log ke bucket Amazon S3. 
Secara default, saat Anda membuat jejak di dalam konsol tersebut, jejak diterapkan ke semua Wilayah 
AWS. Jejak mencatat peristiwa dari semua Wilayah AWS di partisi AWS dan mengirimkan berkas log ke 
bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. Selain itu, Anda dapat mengonfigurasi lainnyaAWSlayanan untuk 
menganalisis lebih lanjut dan menindaklanjuti data peristiwa yang dikumpulkan di CloudTrail log. Untuk 
informasi lebih lanjut, lihat topik berikut di Panduan Pengguna AWS CloudTrail:

• Membuat jejak untuk AndaAkun AWS
• AWSIntegrasi layanan dengan CloudTrail Beberapa catatan
• Mengonfigurasi notifikasi Amazon SNS untuk CloudTrail
• Menerima CloudTrail berkas log dari beberapa wilayahdanMenerima berkas log CloudTrail dari beberapa 

akun

Semua Panggilan API Amazon FSx for Lustre dicatat oleh CloudTrail. Misalnya, panggilan 
keCreateFileSystemdanTagResourceoperasi menghasilkan entri dalam CloudTrail berkas log.

Setiap entri peristiwa atau log berisi informasi tentang siapa yang membuat permintaan tersebut. Informasi 
identitas membantu Anda menentukan hal berikut:

• Bahwa permintaan dibuat dengan kredensial pengguna root atau pengguna AWS Identity and Access 
Management (IAM).

• Bahwa permintaan tersebut dibuat dengan kredensial keamanan sementara untuk peran atau pengguna 
gabungan.

• Apakah permintaan dibuat oleh layanan AWS yang lain.

Untuk informasi selengkapnya, lihat elemen userIdentity CloudTrail di Panduan Pengguna AWS CloudTrail.
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Memahami entri Berkas Log Amazon FSx
SEBUAHjejakadalah konfigurasi yang mengaktifkan pengiriman peristiwa sebagai berkas log ke 
bucket Amazon S3 yang Anda tentukan. CloudTrail File log berisi satu atau beberapa entri log. 
Sesiperistiwamewakili satu permintaan dari sumber mana pun dan mencakup informasi tentang tindakan 
yang diminta, tanggal dan waktu tindakan, parameter permintaan, dan sebagainya. CloudTrail File log 
bukan merupakan jejak tumpukan terurut dari panggilan API publik, sehingga berkas tersebut tidak muncul 
dalam urutan tertentu.

Contoh berikut menunjukkan CloudTrail entri log yang menunjukkanTagResourceoperasi ketika tag untuk 
sistem file dibuat dari konsol.

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": “Root”, 
        "principalId": “111122223333”, 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root”, 
        "accountId": “111122223333”, 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE”, 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-11-14T22:36:07Z" 
            } 
        } 
    }, 
    "eventTime": "2018-11-14T22:36:07Z", 
    "eventSource": "fsx.amazonaws.com", 
    "eventName": "TagResource", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": “192.0.2.0”, 
    "userAgent": “console.amazonaws.com”, 
    "requestParameters": { 
        "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789” 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": “aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51”, 
    "eventID": “bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p”, 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "2018-03-01", 
    "recipientAccountId": “111122223333”
}

Contoh berikut menunjukkan CloudTrail entri log yang menunjukkanUntagResourceketika tag untuk 
sistem file dibuat dari konsol.

{ 
    "eventVersion": "1.05", 
    "userIdentity": { 
        "type": “Root”, 
        "principalId": "111122223333", 
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root", 
        "accountId": "111122223333", 
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE", 
        "sessionContext": { 
            "attributes": { 
                "mfaAuthenticated": "false", 
                "creationDate": "2018-11-14T23:40:54Z" 
            } 
        } 

222



FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Memahami entri Berkas Log Amazon FSx

    }, 
    "eventTime": "2018-11-14T23:40:54Z", 
    "eventSource": "fsx.amazonaws.com", 
    "eventName": "UntagResource", 
    "awsRegion": "us-east-1", 
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0", 
    "userAgent": "console.amazonaws.com", 
    "requestParameters": { 
        "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-
ab12cd34ef56gh789" 
    }, 
    "responseElements": null, 
    "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51", 
    "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p", 
    "eventType": "AwsApiCall", 
    "apiVersion": "2018-03-01", 
    "recipientAccountId": "111122223333"
}

223



FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Kuota yang dapat Anda tingkatkan

Quotas
Berikut ini, Anda dapat mengetahui tentang kuota ketika bekerja dengan Amazon FSx for NetApp ONTAP.

Topik
• Kuota yang dapat Anda tingkatkan (p. 224)
• Kuota sumber daya untuk setiap sistem file (p. 225)

Kuota yang dapat Anda tingkatkan
Berikut ini adalah kuota untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP untuk setiapAkun AWS, perWilayah AWS, 
yang dapat Anda tingkatkan.

Sumber daya Default Deskripsi

Sistem 100 Jumlah maksimum Amazon FSx 
for NetApp ONTAP

Kapasitas penyimpanan 524,288 Jumlah maksimum kapasitas 
penyimpanan NetApp

Kapasitas 10,240 Jumlah maksimum kapasitas 
NetApp

ONTAP SSD IOPS 1.000.000 Jumlah maksimum IOPS untuk 
semua sistem file Amazon FSx 
for NetApp ONTAP yang dapat 
Anda miliki di akun ini.

Cadangan 10.000 Jumlah maksimum cadangan 
volume yang diinisiasi pengguna 
untuk semua sistem file Amazon 
FSx for NetApp ONTAP yang 
dapat Anda miliki di akun ini.

Untuk meminta peningkatan kuota

1. Buka AWS Supporthalaman, masuk jika perlu, lalu pilih Buat kasus.
2. Untuk Buat kasus, pilih Support akun dan penagihan.
3. Di panel Detail kasus buat entri berikut:

• Untuk Jenis, pilih Akun.
• Untuk Kategori pilih Masalah Akun lainnya.
• Untuk Subjek masukkan Amazon FSx for NetApp ONTAP service limit increase 
request.

• Sediakan detail Deskripsi permintaan Anda, termasuk:
• Kuota FSx yang Anda inginkan meningkat, dan nilai yang Anda inginkan meningkat, jika diketahui.
• Alasan mengapa Anda mencari peningkatan kuota.
• ID dan wilayah untuk setiap sistem file yang Anda minta untuk ditingkatkan.
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4. Berikan Opsi kontak pilihan Anda dan pilih Kirim.

Kuota sumber daya untuk setiap sistem file
Tabel berikut mencantumkan kuota di sumber daya Amazon FSx for NetApp ONTAP untuk setiap 
sistemWilayah AWS

Resource Batas per sistem file

Kapasitas penyimpanan 1.024

Kapasitas 192 TiB*

Maximum SSD IOPS • 160.000 (Ohio), Wilayah US East (N. 
Virginia), Wilayah US West (Oregon), 
dan Europe (Ireland)

• 80.000 (Semua lainnyaWilayah AWS 
di mana FSx untuk ONTAP tersedia)

Kapasitas throughput minimum 128 MBps

Kapasitas throughput maksimum • 4.096 MBps** (Ohio), Wilayah US 
East (N. Virginia), Wilayah US West 
(Oregon), dan Europe (Ireland)

• 2.048 MBps (Semua lainnyaWilayah 
AWS di mana FSx untuk ONTAP 
tersedia)

Jumlah maksimum 500

Jumlah maksimum 1,023***

Jumlah maksimum • 6 (kapasitas throughput 128 MBps)
• 6 (kapasitas throughput 256 MBps)
• 14 (kapasitas throughput 512 MBps)
• 14 (kapasitas throughput 1.024 MBps)
• 24 (kapasitas throughput 2.048 MBps)
• 24 (kapasitas throughput 4.096 MBps)

Jumlah maksimum tag 50

Periode penyimpanan maksimum untuk cadangan otomatis 90 hari

Periode penyimpanan tidak ada batas

Note

* Hampir tidak ada batasan berapa banyak data yang dapat Anda simpan di tingkat kumpulan 
kapasitas sistem file.
** Untuk menyediakan kapasitas throughput 4 Gbps, FSx Anda untuk sistem file ONTAP 
memerlukan konfigurasi IOPS SSD maksimum (160.000) dan minimal 5.120 GiB kapasitas 
penyimpanan SSD dalam didukungWilayah AWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang 
yangWilayah AWS mendukung 4.096 MBps kapasitas throughput, lihatDampak kapasitas 
throughput terhadap performa (p. 109).
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*** Anda dapat menyimpan hingga 1.023 Setelah Anda mencapai batas ini, Anda harus 
menghapus snapshot yang ada sebelum snapshot baru volume Anda dapat dibuat.

226



FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP
Anda tidak dapat mengakses sistem file Anda 

Pemecahan masalah masalah 
masalah masalah Amazon FSx untuk 
NetApp ONTAP

Gunakan bagian berikut untuk membantu memecahkan masalah yang Anda miliki dengan FSx untuk 
ONTAP.

Topik
• Anda tidak dapat mengakses sistem file Anda  (p. 227)
• Anda tidak dapat bergabung dengan storage virtual machine (SVM) ke Active Directory (p. 229)
• Anda tidak dapat menghapus mesin virtual penyimpanan atau volume (p. 232)
• Anda memiliki kapasitas volume yang tidak mencukupi (p. 238)

Anda tidak dapat mengakses sistem file Anda
Ada beberapa kemungkinan penyebab Anda tidak dapat mengakses sistem file Anda, masing-masing 
memiliki penyelesaian masalah sendiri, sebagai berikut.

Topik
• elastic network interface sistem file telah dimodifikasi atau dihapus (p. 227)
• Alamat IP Elastis yang dilekatkan pada elastic network interface sistem file telah dihapus (p. 228)
• Grup keamanan sistem file ini tidak memiliki aturan masuk yang diperlukan (p. 228)
• Grup keamanan instans komputasi ini tidak memiliki aturan keluar yang diperlukan (p. 228)
• Subnet instance komputasi tidak menggunakan tabel rute apa pun yang terkait dengan sistem file 

Anda (p. 228)
• Tidak dapat mengakses sistem file melalui iSCSI dari klien di VPC lain (p. 228)
• Tidak dapat mengakses sistem file melalui NFS, SMB, ONTAP CLI, atau ONTAP REST API dari klien 

di VPC lain atau lokal (p. 229)

elastic network interface sistem file telah dimodifikasi 
atau dihapus
Anda tidak boleh mengubah atau menghapus antarmuka jaringan elastis sistem file. Memodifikasi atau 
menghapus antarmuka jaringan dapat menyebabkan koneksi hilang permanen antara Virtual Private 
Cloud (VPC) Anda dan sistem file Anda. Membuat sistem file baru, dan tidak mengubah atau menghapus 
antarmuka jaringan Amazon FSx. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kontrol Akses Sistem File dengan 
Amazon VPC (p. 190).
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Alamat IP Elastis yang dilekatkan pada elastic network 
interface sistem file telah dihapus
Amazon FSx tidak support sistem file akses dari internet publik. Amazon FSx secara otomatis melepaskan 
alamat IP Elastis yang merupakan alamat IP publik yang terjangkau dari internet yang akan dilampirkan ke 
elastic network interface sistem file ini. Untuk informasi selengkapnya, lihat Klien yang didukung (p. 16).

Grup keamanan sistem file ini tidak memiliki aturan 
masuk yang diperlukan
Tinjau aturan masuk yang ditentukan dalam Grup keamanan Amazon VPC (p. 191), dan pastikan bahwa 
grup keamanan yang terkait dengan sistem file Anda memiliki aturan masuk yang sesuai.

Grup keamanan instans komputasi ini tidak memiliki 
aturan keluar yang diperlukan
Tinjau aturan keluar yang ditentukan dalam Grup keamanan Amazon VPC (p. 191), dan pastikan bahwa 
grup keamanan yang terkait dengan instans komputasi Anda memiliki aturan keluar yang sesuai.

Subnet instance komputasi tidak menggunakan tabel 
rute apa pun yang terkait dengan sistem file Anda
FSx untuk ONTAP membuat titik akhir untuk mengakses sistem file Anda dalam tabel rute VPC. Kami 
menyarankan Anda mengkonfigurasi sistem file Anda untuk menggunakan semua tabel rute VPC yang 
terkait dengan subnet tempat klien Anda berada. Secara default, Amazon FSx menggunakan tabel rute 
utama VPC Anda. Anda dapat secara opsional menentukan satu atau beberapa tabel rute untuk Amazon 
FSx untuk digunakan saat Anda membuat sistem file.

Jika Anda dapat melakukan ping ke endpoint Intercluster sistem file Anda tetapi tidak dapat melakukan 
ping pada endpoint Manajemen sistem file Anda (lihatSumber sistem file (p. 111) untuk informasi lebih 
lanjut), klien Anda kemungkinan tidak berada dalam subnet yang terkait dengan salah satu tabel rute 
sistem file Anda. Untuk mengakses sistem file Anda, kaitkan salah satu tabel rute sistem file Anda 
dengan subnet klien Anda. Untuk informasi tentang cara memperbarui tabel rute Amazon VPC sistem file, 
lihatMemperbarui sistem file (p. 118).

Tidak dapat mengakses sistem file melalui iSCSI dari 
klien di VPC lain
Untuk mengakses sistem file melalui protokol Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) dari klien 
di VPC lain, Anda dapat mengonfigurasi peering Amazon VPC atauAWS Transit Gateway antara VPC yang 
terkait dengan sistem file Anda dan VPC tempat klien Anda berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Membuat dan menerima koneksi peering VPC di panduan Amazon Virtual Private Cloud.
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Tidak dapat mengakses sistem file melalui NFS, SMB, 
ONTAP CLI, atau ONTAP REST API dari klien di VPC 
lain atau lokal
Untuk mengakses sistem file melalui Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), atau 
NetApp ONTAP CLI dan REST API dari klien di VPC lain atau di tempat, Anda harus mengkonfigurasi 
routing menggunakanAWS Transit Gateway antara VPC yang terkait dengan sistem file Anda dan jaringan 
tempat klien Anda berada. Untuk informasi selengkapnya, lihat Mengakses data (p. 16).

Anda tidak dapat bergabung dengan storage virtual 
machine (SVM) ke Active Directory

Jika Anda tidak dapat bergabung dengan mesin virtual penyimpanan (SVM) ke Active Directory Anda, 
tinjau duluBergabung dengan Amazon FSx SVM ke Microsoft Active Directory (p. 100). Masalah umum 
yang mencegah SVM bergabung ke Active Directory Anda tercantum di bagian berikut.

Topik
• Amazon FSx tidak dapat mencapai server DNS Direktori Aktif atau pengontrol domain (p. 229)
• Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol domain Direktori Aktif karena kredensi akun layanan 

tidak valid (p. 230)
• Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol domain Direktori Aktif karena kredensi akun layanan 

tidak mencukupi (p. 231)
• Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol domain Direktori Aktif karena unit organisasi yang 

ditentukan tidak ada atau tidak dapat diakses (p. 231)

Amazon FSx tidak dapat mencapai server DNS 
Direktori Aktif atau pengontrol domain
Membuat SVM yang bergabung dengan Direktori Aktif yang dikelola sendiri gagal dilakukan dengan pesan 
galat berikut:

Amazon FSx tidak dapat berkomunikasi dengan pengontrol domain Active Directory Anda. Harap hapus 
mesin virtual penyimpanan Anda dan buat yang baru setelah Anda mengizinkan lalu lintas jaringan antara 
Amazon FSx dan pengontrol domain Anda seperti yang direkomendasikan dalam panduan pengguna 
Amazon FSx.

Untuk memecahkan masalah dan mengatasi masalah ini, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Pastikan bahwa Anda mengikuti prasyarat untuk memiliki konektivitas jaringan dan perutean yang 
dibuat antara subnet atau subnet di mana sistem file Anda berada, dan Direktori Aktif yang dikelola 
sendiri. Untuk informasi selengkapnya, lihat Prasyarat untuk menggunakan Microsoft AD yang dikelola 
sendiri (p. 96).

2. Pastikan bahwa Anda mengkonfigurasi grup keamanan VPC yang Anda kaitkan dengan sistem file 
Amazon FSx Anda, bersama dengan daftar kontrol akses jaringan VPC (ACL), untuk mengizinkan lalu 
lintas jaringan keluar pada semua port.
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Direktori Aktif karena kredensi akun layanan tidak valid

Note

Jika Anda ingin menerapkan pengurangan hak istimewa, Anda dapat mengizinkan lalu lintas 
keluar hanya untuk port tertentu yang diperlukan untuk komunikasi dengan pengontrol domain 
Direktori Aktif. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi Direktori Aktif Microsoft.

3. Pastikan bahwa server domain name system (DNS) domain dan pengontrol domain Direktori Aktif 
sudah aktif dan dapat menanggapi permintaan untuk domain yang disediakan.

4. Pastikan bahwa aturan firewall pada pengontrol domain Direktori Aktif Anda mengizinkan lalu lintas 
dari sistem file Amazon FSx Anda. Untuk informasi selengkapnya, lihat Dokumentasi Direktori Aktif 
Microsoft.

Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol 
domain Direktori Aktif karena kredensi akun layanan 
tidak valid
Membuat SVM yang bergabung dengan Direktori Aktif yang dikelola sendiri gagal dilakukan dengan pesan 
galat berikut:

Amazon FSx tidak dapat membuat koneksi dengan pengontrol domain Active Directory Anda karena 
kredensyal akun layanan yang diberikan tidak valid. Untuk memperbaiki masalah ini, hapus mesin 
virtual penyimpanan Anda dan buat yang baru menggunakan akun layanan yang valid seperti yang 
direkomendasikan dalam panduan pengguna Amazon FSx.

Untuk memecahkan masalah dan mengatasi masalah ini, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Dalam konfigurasi Direktori Aktif yang dikelola sendiri, pastikan bahwa Anda memasukkan hanya 
nama pengguna sebagai input untuk Nama pengguna akun layanan, sepertiServiceAcct.

Important

Saat memasukkan Nama pengguna akun layanan, jangan sertakan 
prefiks domain (misalnya,corp.com\ServiceAcct) atau sufiks domain 
(misalnya,ServiceAcct@corp.com). Jangan menggunakan nama 
yang dibedakan (DN) saat memasukkan nama pengguna akun layanan 
(misalnya,CN=ServiceAcct,OU=example,DC=corp,DC=com).

2. Pastikan bahwa akun layanan yang Anda berikan ada di domain Direktori Aktif.
3. Pastikan bahwa Anda mendelegasikan izin yang diperlukan untuk akun layanan yang Anda berikan. 

Akun layanan harus mampu membuat dan menghapus objek komputer di unit organisasi (OU) di 
domain yang Anda gabungkan dengan sistem file. Untuk memiliki izin, Akun layanan juga setidaknya 
perlu untuk melakukan hal berikut:

• Atur ulang kata sandi
• Batasi akun dari membaca dan menulis data
• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama host DNS
• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama utama layanan

Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat akun layanan dengan izin yang benar, lihat
Mendelegasikan hak istimewa ke akun layanan Amazon FSx Anda (p. 99).
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Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol 
domain Direktori Aktif karena kredensi akun layanan 
tidak mencukupi
Membuat SVM yang bergabung dengan Direktori Aktif yang dikelola sendiri gagal dilakukan dengan pesan 
galat berikut:

Amazon FSx tidak dapat membuat koneksi dengan pengontrol domain Direktori Aktif Anda. Hal ini 
disebabkan oleh persyaratan port untuk Direktori Aktif belum terpenuhi, atau akun layanan yang disediakan 
tidak memiliki izin untuk menggabungkan mesin virtual penyimpanan ke domain dengan unit organisasi 
tertentu. Untuk memperbaiki masalah ini, hapus mesin virtual penyimpanan Anda dan buat yang baru 
mengacu pada persyaratan konfigurasi yang ditentukan dalam panduan pengguna Amazon FSx.

Untuk mengatasi masalah ini, pastikan bahwa Anda telah mendelegasikan izin yang diperlukan untuk akun 
layanan yang Anda berikan. Akun layanan harus mampu membuat dan menghapus objek komputer di OU 
di domain yang Anda gabungkan dengan sistem file. Untuk memiliki izin, Akun layanan juga setidaknya 
perlu untuk melakukan hal berikut:

• Atur ulang kata sandi
• Batasi akun dari membaca dan menulis data
• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama host DNS
• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama utama layanan

Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat akun layanan dengan izin yang benar, lihat
Mendelegasikan hak istimewa ke akun layanan Amazon FSx Anda (p. 99).

Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol 
domain Direktori Aktif karena unit organisasi yang 
ditentukan tidak ada atau tidak dapat diakses
Membuat SVM yang bergabung dengan Direktori Aktif yang dikelola sendiri gagal dilakukan dengan pesan 
galat berikut:

Amazon FSx tidak dapat membuat koneksi dengan pengontrol domain Direktori Aktif Anda. Hal ini karena 
unit organisasi yang Anda tentukan tidak ada atau tidak dapat diakses oleh akun layanan yang disediakan. 
Untuk memperbaiki masalah ini, hapus mesin virtual penyimpanan Anda dan buat yang baru menentukan 
unit organisasi tempat akun layanan dapat bergabung dengan mesin virtual penyimpanan seperti yang 
direkomendasikan dalam panduan pengguna Amazon FSx.

Untuk memecahkan masalah dan mengatasi masalah ini, gunakan langkah-langkah berikut.

1. Pastikan bahwa OU yang Anda berikan di domain Direktori Aktif.
2. Pastikan bahwa Anda mendelegasikan izin yang diperlukan untuk akun layanan yang Anda berikan. 

Akun layanan harus mampu membuat dan menghapus objek komputer di OU di domain yang Anda 
gabungkan dengan sistem file. Akun layanan juga perlu, minimal, Akun layanan, Akun layanan perlu, 
minimal, Akun layanan, Akun layanan juga perlu, minimal, Akun layanan, Akun layanan, di OU yang 
Anda berikan:

• Atur ulang kata sandi
• Batasi akun dari membaca dan menulis data
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• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama host DNS
• Kemampuan tervalidasi untuk menulis ke nama utama layanan

Untuk mempelajari selengkapnya tentang membuat akun layanan dengan izin yang benar, lihat
Mendelegasikan hak istimewa ke akun layanan Amazon FSx Anda (p. 99).

Anda tidak dapat menghapus mesin virtual 
penyimpanan atau volume

Topik
• Mengidentifikasi penghapusan gagal (p. 232)
• Penghapusan SVM: Tabel rute tidak dapat diakses (p. 233)
• Penghapusan SVM: Hubungan sebaya (p. 234)
• SVM atau penghapusan volume: SnapMirror (p. 234)
• Penghapusan SVM: LIF berkemampuan KerberOS (p. 235)
• Penghapusan SVM: Alasan lain (p. 237)
• Penghapusan volume: FlexCache hubungan (p. 238)

Setiap FSx untuk sistem file ONTAP dapat berisi satu atau lebih mesin virtual penyimpanan (SVM), dan 
setiap SVM dapat berisi satu atau lebih volume. Ketika Anda menghapus sebuah sumber daya, Anda harus 
terlebih dahulu memastikan bahwa semua anaknya telah dihapus. Misalnya, sebelum menghapus SVM, 
Anda harus terlebih dahulu menghapus semua volume non-root di SVM.

Important

Anda hanya dapat menghapus mesin virtual penyimpanan dengan menggunakan konsol, API, 
dan CLI Amazon FSx. Anda hanya dapat menghapus volume menggunakan konsol, API, atau 
CLI Amazon FSx, API, atau CLI jika volume telah mengaktifkan cadangan Amazon FSx, API, 
atau CLI jika volume telah mengaktifkan cadangan Amazon FSx, API, atau CLI jika volume telah 
mengaktifkan cadangan Amazon FSx, API,

Untuk membantu melindungi data dan konfigurasi Anda, Amazon FSx mencegah penghapusan SVM 
dan volume dalam keadaan tertentu. Jika Anda mencoba menghapus SVM atau volume, dan permintaan 
penghapusan Anda tidak berhasil, Amazon FSx memberi Anda informasi diAWS konsol,AWS Command 
Line Interface (AWS CLI), dan API mengenai alasan sumber daya tidak dihapus. Setelah Anda mengatasi 
penyebab kegagalan penghapusan, Anda dapat mencoba kembali permintaan penghapusan.

Mengidentifikasi penghapusan gagal
Saat Anda menghapus SVM atau volume Amazon FSx, Anda biasanya melihat transisiLifecycle status 
sumber daya hingga beberapa menit sebelum sumber daya menghilang dari konsol Amazon FSx, CLI, dan 
API.DELETING

Jika Anda mencoba untuk menghapus sumber daya dan transisiLifecycle statusnya dari keDELETING
dan kemudian kembali keCREATED, perilaku ini menunjukkan bahwa sumber daya tidak berhasil dihapus. 
Dalam hal ini, Amazon FSx melaporkan ikon peringatan di konsol di sebelah statusCREATED Siklus 
Hidup. Memilih ikon peringatan akan menampilkan alasan penghapusan yang tidak berhasil, seperti yang 
ditunjukkan pada contoh berikut.
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Alasan paling umum mengapa Amazon FSx mencegah SVM dan penghapusan volume disediakan di 
bagian berikut, dengan step-by-step petunjuk tentang cara mengatasi masalah ini.

Penghapusan SVM: Tabel rute tidak dapat diakses
Setiap FSx untuk sistem file ONTAP membuat satu atau lebih entri tabel rute untuk menyediakan failover 
otomatis dan gagal kembali di Availability Zone. Secara default, entri tabel rute ini dibuat di tabel rute 
default VPC Anda. Anda dapat secara opsional menentukan satu atau lebih tabel rute non-default di mana 
FSx untuk antarmuka ONTAP dapat dibuat. Amazon FSx menandai setiap tabel rute yang diasosiasikan 
dengan sistem file denganAmazonFSx tag, dan jika tag ini dihapus, Amazon FSx dapat mencegah 
Amazon FSx agar tidak dapat menghapus sumber daya. Jika situasi ini terjadi, Anda melihat yang 
berikutLifecycleTransitionReason:

Amazon FSx is unable to complete the requested storage virtual machine 
operation because of an inability to access one or more of the route tables 
associated with your file system. Please contact AWS Support.

Anda dapat menemukan tabel rute sistem file Anda di konsol Amazon FSx dengan menavigasi ke halaman 
ringkasan sistem file, di bawah tab Jaringan & keamanan:

Memilih tautan tabel rute akan membawa Anda ke tabel rute Anda. Selanjutnya, verifikasi bahwa setiap 
tabel rute yang terkait dengan sistem file Anda ditandai dengan pasangan kunci-nilai ini:

Key: AmazonFSx
Value: ManagedByAmazonFSx
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Jika tag ini tidak ada, buat ulang, lalu coba hapus SVM lagi.

Penghapusan SVM: Hubungan sebaya
Jika Anda mencoba untuk menghapus SVM atau volume yang merupakan bagian dari hubungan rekan, 
Anda harus terlebih dahulu menghapus hubungan rekan sebelum menghapus SVM atau volume. 
Persyaratan ini mencegah SVM yang diintip menjadi tidak sehat. Jika SVM Anda tidak dapat dihapus 
karena hubungan rekan, Anda melihat hal berikutLifecycleTransitionReason:

Amazon FSx tidak dapat menghapus mesin virtual penyimpanan karena merupakan bagian dari rekan SVM 
atau hubungan rekan transisi. Harap hapus hubungan dan coba lagi.

Anda dapat menghapus hubungan sejawat SVM melalui ONTAP CLI. Untuk mengakses ONTAP CLI, ikuti 
langkah-langkah diMengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153). Dengan menggunakan CLI 
ONTAP, lakukan langkah-langkah berikut.

1. Periksa hubungan sebaya SVM dengan menggunakan perintah berikut. Gantisvm_name dengan nama 
SVM Anda.

FsxId123456789abcdef::> vserver peer show -vserver svm_name

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output yang serupa dengan berikut ini:

            Peer        Peer                           Peering        Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications   Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- -------------- ---------
svm_name    test2       peered       FsxId02d81fef0d84734b6 
                                                       snapmirror     fsxDest
svm_name    test3       peered       FsxId02d81fef0d84734b6 
                                                       snapmirror     fsxDest
2 entries were displayed.

2. Hapus setiap hubungan sejawat SVM dengan menggunakan perintah berikut. Gantisvm_name, 
danremote_svm_name dengan nilai aktual Anda.

FsxId123456789abcdef::> vserver peer delete -vserver svm_name -peer-
vserver remote_svm_name

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output sebagai berikut:

Info: 'vserver peer delete' command is successful.

SVM atau penghapusan volume: SnapMirror
Sama seperti Anda tidak dapat menghapus SVM dengan hubungan rekan tanpa terlebih dahulu 
menghapus hubungan rekan (lihatPenghapusan SVM: Hubungan sebaya (p. 234)), Anda tidak dapat 
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menghapus SVM yang memiliki SnapMirror hubungan tanpa terlebih dahulu menghapus SnapMirror 
hubungan. Untuk menghapus SnapMirror relasi, gunakan ONTAP CLI untuk mengambil langkah-langkah 
berikut pada sistem file yang merupakan tujuan SnapMirror hubungan. Untuk mengakses ONTAP CLI, ikuti 
langkah-langkah diMengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).

Note

Cadangan Amazon FSx digunakan SnapMirror untuk membuat point-in-time cadangan tambahan 
volume sistem file Anda. Anda tidak dapat menghapus SnapMirror hubungan ini untuk cadangan 
Anda di ONTAP CLI. Namun, hubungan ini secara otomatis dihapus ketika Anda menghapus 
volume melaluiAWS CLI, API, atau konsol.

1. Daftar SnapMirror hubungan Anda pada sistem file tujuan dengan menggunakan perintah berikut. 
Gantisvm_name dengan nama SVM Anda.

FsxId123456789abcdef::> snapmirror show -vserver svm_name

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output yang serupa dengan berikut ini:

Source            Destination    Mirror  Relationship   Total             Last
Path        Type  Path           State   Status         Progress  Healthy Updated
----------- ---- ------------    ------- -------------- --------- ------- --------
sourceSvm:sourceVol 
            XDP  destSvm:destVol Snapmirrored  
                                          Idle           -         true    -

2. Hapus SnapMirror hubungan Anda dengan menjalankan perintah berikut pada sistem file tujuan.

FsxId123456789abcdef::> snapmirror release -destination-path destSvm:destVol -source-
path sourceSvm:sourceVol -force true

Penghapusan SVM: LIF berkemampuan KerberOS
Jika Anda mencoba untuk menghapus SVM yang memiliki antarmuka logis (LIF) dengan Kerberos 
diaktifkan, Anda harus terlebih dahulu menonaktifkan Kerberos pada LIF itu sebelum menghapus SVM.

Anda dapat menonaktifkan Kerberos pada LIF melalui ONTAP CLI. Untuk mengakses ONTAP CLI, ikuti 
langkah-langkah diMengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).

1. Masukkan mode diagnostik di ONTAP CLI dengan menggunakan perintah berikut.

FsxId123456789abcdef::> set diag

Saat diminta untuk melanjutkan, masukkany.

Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y

2. Periksa antarmuka mana yang mengaktifkan Kerberos. Gantisvm_name dengan nama SVM Anda.

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output yang serupa dengan berikut ini:

(vserver nfs kerberos interface show) 
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               Logical
Vserver        Interface     Address         Kerberos SPN
-------------- ------------- --------------- -------- -----------------------
svm_name       nfs_smb_management_1 
                             10.19.153.48    enabled   
5 entries were displayed.

3. Nonaktifkan Kerberos LIF dengan menggunakan perintah berikut. Gantisvm_name dengan nama SVM 
Anda. Anda harus memberikan nama pengguna dan kata sandi Active Directory yang Anda gunakan 
untuk bergabung dengan SVM ini ke Active Directory Anda.

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif 
 nfs_smb_management_1

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output sebagai berikut. Berikan nama pengguna dan kata 
sandi Active Directory yang Anda gunakan untuk bergabung dengan SVM ini ke Active Directory Anda. 
Saat diminta untuk melanjutkan, masukkany.

(vserver nfs kerberos interface disable)
Username: admin
Password: *************

Warning: This command deletes the service principal name from the machine account on 
 the KDC.
Do you want to continue? {y|n}: y 
      
Disabled Kerberos on LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver "svm_name".

4. Verifikasi bahwa Kerberos dinonaktifkan pada SVM dengan menggunakan perintah berikut. 
Gantisvm_name dengan nama SVM Anda.

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output yang serupa dengan berikut ini:

(vserver nfs kerberos interface show) 
               Logical
Vserver        Interface     Address         Kerberos SPN
-------------- ------------- --------------- -------- -----------------------
svm_name       nfs_smb_management_1 
                             10.19.153.48    disabled   
5 entries were displayed.

5. Jika antarmuka ditampilkan sebagaidisabled, coba hapus SVM lagi melaluiAWS CLI, API, atau 
konsol.

Jika Anda tidak dapat menghapus LIF dengan menggunakan perintah sebelumnya, Anda dapat 
memaksa-menghapus Kerberos LIF dengan menggunakan perintah berikut. Gantisvm_name dengan 
nama SVM Anda.

Important

Perintah berikut dapat untai objek komputer SVM Anda pada Active Directory Anda.

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif 
 nfs_smb_management_1 -force true

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output yang serupa dengan berikut ini. Saat diminta untuk 
melanjutkan, masukkany.
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(vserver nfs kerberos interface disable) 
  
Warning: Kerberos configuration for LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver "svm_name" 
 will be deleted.
The corresponding account on the KDC will not be deleted. Do you want to continue? {y|
n}: y

Penghapusan SVM: Alasan lain
FSx untuk ONTAP SVM membuat objek komputer di Active Directory Anda ketika mereka bergabung 
dengan Active Directory Anda. Dalam beberapa kasus, Anda mungkin ingin secara manual berhenti 
bergabung dengan SVM dari Active Directory Anda dengan menggunakan ONTAP CLI. Untuk mengakses 
ONTAP CLI, ikuti langkah-langkah masukMengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153), 
masuk ke ONTAP CLI di tingkat sistem file denganfsxadmin kredensyal. Menggunakan ONTAP CLI, 
ambil langkah-langkah berikut untuk berhenti bergabung dengan SVM dari Active Directory Anda.

Important

Prosedur ini dapat untai objek komputer SVM Anda pada Active Directory Anda.

1. Masukkan mode lanjutan di ONTAP CLI dengan menggunakan perintah berikut.

FsxId123456789abcdef::> set adv

Setelah menjalankan perintah ini, Anda akan melihat output ini. Masuky untuk melanjutkan.

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when 
      directed to do so by NetApp personnel. 
      Do you want to continue? {y|n}: y

2. Hapus DNS untuk Direktori Aktif Anda dengan menggunakan perintah berikut. Gantisvm_name dengan 
nama SVM Anda.

FsxId123456789abcdef::> vserver services name-service dns dynamic-update record delete 
 -vserver svm_name -lif nfs_smb_management_1

Note

Jika data DNS telah dihapus atau jika server DNS tidak dapat dijangkau, perintah ini gagal. 
Jika itu terjadi, lanjutkan dengan langkah berikutnya.

3. Nonaktifkan DNS dengan menggunakan perintah berikut. Gantisvm_name dengan nama SVM Anda.

FsxId123456789abcdef::> vserver services name-service dns dynamic-update modify -
vserver svm_name -is-enabled false -use-secure false

Jika perintah ini berhasil, Anda akan melihat output sebagai berikut:

Warning: DNS updates for Vserver "svm_name" are now disabled. 
     Any LIFs that are subsequently modified or deleted 
     can result in a stale DNS entry on the DNS server, 
     even when DNS updates are enabled again.

4. Berhenti bergabung dengan perangkat dari Active Directory. Gantisvm_name dengan nama SVM 
Anda.
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FsxId123456789abcdef::> vserver cifs delete -vserver svm_name

Setelah menjalankan perintah ini, Anda akan melihat output berikut, diCORP.EXAMPLE.COM mana 
diganti dengan nama domain Anda. Saat diminta, masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda. 
Ketika ditanya keinginan menghapus server, masukkany.

In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server,
you must supply the name and password of a Windows account with sufficient
privileges to remove computers from the "CORP.EXAMPLE.COM" domain.
Enter the user name: admin
Enter the password:
Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server 
     Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: y
Warning: Unable to delete the Active Directory computer account for this CIFS server. 
     Do you want to continue with CIFS server deletion anyway? {y|n}: y

Penghapusan volume: FlexCache hubungan
Anda tidak dapat menghapus volume yang merupakan volume asal untuk FlexCache suatu relasi kecuali 
Anda menghapus hubungan cache terlebih dahulu. Untuk menentukan volume mana yang memiliki 
FlexCache hubungan, Anda dapat menggunakan ONTAP CLI. Untuk mengakses ONTAP CLI, ikuti 
langkah-langkah diMengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI (p. 153).

1. Periksa FlexCache hubungan dengan menggunakan perintah berikut.

FsxId123456789abcdef::> volume flexcache origin show-caches

2. Hapus hubungan cache dengan menggunakan perintah berikut. Gantidest_svm_name, 
dandest_vol_name dengan nilai aktual Anda.

FsxId123456789abcdef::> volume flexcache delete -vserver dest_svm_name -
volume dest_vol_name

3. Setelah Anda menghapus hubungan cache, coba hapus SVM Anda melaluiAWS CLI, API, atau konsol 
lagi.

Anda memiliki kapasitas volume yang tidak 
mencukupi

Jika Anda kehabisan ruang pada volume Anda, Anda dapat menggunakan prosedur yang ditunjukkan di 
sini untuk mendiagnosis dan menyelesaikan situasi.

Topik
• Tentukan bagaimana kapasitas penyimpanan volume Anda digunakan (p. 239)
• Meningkatkan kapasitas penyimpanan volume (p. 239)
• Menggunakan volume autosizing (p. 239)
• Menghapus snapshot (p. 239)
• Meningkatkan kapasitas file maksimum volume (p. 239)
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Tentukan bagaimana kapasitas penyimpanan volume 
Anda digunakan
Anda dapat melihat bagaimana kapasitas penyimpanan volume Anda dikonsumsi dengan menggunakan 
perintahvolume show-space NetApp ONTAP CLI. Informasi ini dapat membantu Anda membuat 
keputusan tentang cara merebut kembali atau menghemat kapasitas penyimpanan volume. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat Penggunaan kapasitas penyimpanan volume (ONTAP CLI) (p. 78).

Meningkatkan kapasitas penyimpanan volume
Anda dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan volume dengan menggunakan konsol Amazon FSx,, 
dan API Amazon FSx, dan API Amazon FSx, dan API Amazon FSx,, dan API Amazon FSxAWS CLI,, dan 
API Amazon FSx,, dan API Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui volume dengan peningkatan 
kapasitas, lihatMemperbarui volume (p. 132).

Atau, Anda dapat meningkatkan kapasitas penyimpanan volume menggunakan perintah volume modify
NetApp ONTAP CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat Meningkatkan kapasitas penyimpanan (p. 76).

Menggunakan volume autosizing
Anda dapat menggunakan volume autosizing sehingga volume secara otomatis tumbuh dengan 
jumlah tertentu, atau ke ukuran tertentu ketika mencapai ambang ruang yang digunakan. Anda dapat 
melakukan ini untuk jenis FlexVol volume, yang merupakan tipe volume default untuk FSx untuk ONTAP, 
menggunakan perintah volume autosize NetApp ONTAP CLI. Untuk informasi selengkapnya, lihat
Mengaktifkan autosizing (p. 76).

Menghapus snapshot
Snapshot diaktifkan secara default pada volume Anda, menggunakan kebijakan snapshot default. 
Snapshot disimpan dalam.snapshot direktori di root volume. Anda dapat mengelola kapasitas 
penyimpanan volume sehubungan dengan berikut ini:

• Hapus snapshot secara manual (p. 93) - merebut kembali kapasitas penyimpanan dengan menghapus 
snapshot secara manual.

• Buat kebijakan penghapusan otomatis snapshot (p. 93) - buat kebijakan yang menghapus snapshot lebih 
agresif daripada kebijakan snapshot default.

• Matikan snapshot otomatis (p. 94) — hemat kapasitas penyimpanan dengan mematikan snapshot 
otomatis.

Untuk informasi selengkapnya mengenai cara menghapus snapshot dan mengelola kebijakan snapshot 
untuk menghemat kapasitas penyimpanan, lihatMenghapus snapshot (p. 92).

Meningkatkan kapasitas file maksimum volume
FSx untuk volume ONTAP dapat kehabisan kapasitas file ketika jumlah inode yang tersedia, atau pointer 
file, habis. Secara default, jumlah inode yang tersedia pada volume adalah 1 untuk setiap 32KiB ukuran 
volume. Untuk informasi selengkapnya, lihat Kapasitas file volume (p. 79).

Jumlah inode dalam volume meningkat sepadan dengan kapasitas penyimpanan volume, hingga ambang 
648 GiB. Secara default, volume yang memiliki kapasitas penyimpanan 648 GiB atau lebih semuanya 
memiliki jumlah inode yang sama, 21.251.126. Untuk melihat kapasitas file maksimum volume, lihatMelihat 
kapasitas file volume (p. 80).
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Meningkatkan kapasitas file maksimum volume

Jika Anda membuat volume yang lebih besar dari 648 GiB, dan Anda ingin memiliki lebih banyak 
21,251.126 inode, Anda harus meningkatkan jumlah maksimum file pada volume secara manual. Jika 
volume Anda kehabisan kapasitas penyimpanan, Anda dapat memeriksa kapasitas file maksimumnya. Jika 
mendekati kapasitas file itu, Anda dapat meningkatkannya secara manual. Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Untuk meningkatkan jumlah maksimum file pada volume (p. 80).
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Perubahan Deskripsi Tanggal

Support untuk cache baca NVMe 
ditambahkan untuk sistem file 
Single-AZ (p. 241)

Cache baca NVMe sekarang 
didukung untuk sistem sistem di 
Wilayah US East (N. Virginia), 
US West (Oregon) Asia Asia Asia 
(N. Virginia), US West (Oregon) 
Asia Asia (N. Oregon), dan 
Europe (Ireland). Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Dampak jenis 
penerapan pada kinerja.

28 November 2022

Support ditambahkan untuk 
menggunakan rentang alamat 
IP dalam VPC untuk membuat 
sistem file Multi-AZ (p. 241)

Anda sekarang dapat membuat 
Multi-AZ FSx untuk sistem file 
ONTAP dengan menentukan 
titik akhir yang berada dalam 
kisaran alamat IP VPC Anda. 
Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Membuat FSx untuk sistem 
file ONTAP.

28 November 2022

Support ditambahkan untuk 
memperbarui tabel rute 
VPC pada sistem file Multi-
AZ (p. 241)

Anda sekarang dapat mengaitkan 
(menambahkan) tabel rute VPC 
baru ke FSx Multi-AZ yang ada 
untuk sistem file ONTAP atau 
memisahkan (menghapus) tabel 
rute VPC yang ada dari FSx 
Multi-AZ yang ada untuk sistem 
file ONTAP. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Memperbarui 
sistem file.

28 November 2022

Support ditambahkan 
untuk enkripsi data dalam 
perjalanan denganAWS Nitro 
System (p. 241)

Data dalam transit dienkripsi 
secara otomatis ketika diakses 
dari instans Amazon EC2 yang 
didukung di Wilayah US East 
(Ohio), Wilayah US East (N. 
Virginia), US West (Oregon), dan 
Europe (Ireland). Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengenkripsi 
data dalam perjalanan dengan 
SistemAWS Nitro.

28 November 2022
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Support ditambahkan untuk 
membuat volume DP (p. 241)

Sekarang Anda dapat membuat 
volume DP (perlindungan 
data) dengan menggunakan 
konsol Amazon FSx,,,,,AWS 
CLI,, API Amazon FSx. Anda 
dapat menggunakan volume 
DP sebagai tujuan NetApp 
SnapMirror atau SnapVault 
hubungan, ketika Anda ingin 
memigrasi atau melindungi data 
volume tunggal. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Jenis volume.

28 November 2022

Support ditambahkan untuk 
menyalin tag volume ke 
cadangan (p. 241)

Anda sekarang dapat 
mengaktifkanCopyTagsToBackups
di APIAWS CLI atau Amazon 
FSx untuk secara otomatis 
menyalin tag dari volume Anda 
ke cadangan. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Menyalin tag 
ke backup.

28 November 2022

Support ditambahkan 
untuk memilih kebijakan 
snapshot (p. 241)

Sekarang Anda dapat memilih 
dari tiga kebijakan snapshot 
bawaan saat membuat 
atau memperbarui volume 
menggunakan konsol Amazon 
FSx,,,,,AWS CLI,, API Amazon 
FSx. Anda juga dapat memilih 
kebijakan snapshot khusus yang 
Anda buat di ONTAP CLI atau 
REST API. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Kebijakan 
Snapshot.

28 November 2022

Support ditambahkan untuk opsi 
kapasitas throughput sistem file 
tambahan (p. 241)

Amazon FSx for NetApp ONTAP 
sekarang mendukung 4.096 
MBps kapasitas sistem sistem 
sistem sistem sistem di Wilayah 
US East (Ohio), Wilayah US 
East (N. Virginia), Wilayah US 
West (Oregon), dan Europe 
(Ireland). Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Dampak 
kapasitas throughput terhadap 
performa.

28 November 2022
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Support ditambahkan untuk IOPS 
SSD tambahan (p. 241)

Amazon FSx for NetApp ONTAP 
sekarang mendukung 160.000 
IOPS SSD untuk sistem sistem 
sistem sistem di Wilayah US 
East (Ohio), Wilayah US East 
(N. Virginia), Wilayah US 
West (Oregon), dan Europe 
(Ireland). Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Dampak 
kapasitas throughput terhadap 
performa.

28 November 2022

Support ditambahkan untuk 
menggunakan FSx untuk 
ONTAP sebagai datastore 
eksternal untuk VMware Cloud 
aktifAWS (p. 241)

Anda dapat menggunakan 
FSx untuk ONTAP sebagai 
datastore eksternal untuk 
VMware Cloud onAWS Software-
Defined Data Center (SDDC). 
Dukungan tambahan ini 
memberikan fleksibilitas untuk 
meningkatkan atau menurunkan 
skala penyimpanan secara 
independen dari sumber daya 
komputasi untuk VMware Cloud 
padaAWS beban kerja. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan VMware Cloud 
dengan FSx untuk ONTAP.

30 Agustus 2022

Secara otomatis meningkatkan 
kapasitas penyimpanan sistem 
file (p. 241)

MenggunakanAWS 
CloudFormation templatAWS 
yang dapat dikustomisasi yang 
dapat dikustomisasi untuk secara 
otomatis meningkatkan kapasitas 
kapasitas kapasitas kapasitas 
kapasitas kapasitas kapasitas 
kapasitas kapasitas kapasitas 
kapasitas yang Anda tentukan. 
Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Meningkatkan kapasitas 
penyimpanan SSD secara 
dinamis.

3 Juni 2022

Amazon FSx sekarang 
terintegrasi denganAWS 
Backup (p. 241)

Sekarang Anda dapat 
menggunakan AWS Backup 
untuk melakukan backup 
dan memulihkan sistem file 
FSx Anda sebagai tambahan 
penggunaan backup Amazon 
FSx yang semula. Untuk 
informasi selengkapnya, lihat
Menggunakan AWS Backup 
dengan Amazon FSx.

18 Mei 2022
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Support ditambahkan untuk 
penyebaran sistem file 
ONTAP Availability Zone 
tunggal (p. 241)

Anda dapat membuat Single-
AZ FSx untuk sistem file 
ONTAP, yang dirancang untuk 
memberikan ketersediaan dan 
daya tahan tinggi dalam satu 
Availability Zone (AZ). Untuk 
informasi selengkapnya, lihat
Memilih deployment sistem file.

13 April 2022

Support ditambahkan untuk 
endpointAWS PrivateLink 
antarmuka VPC (p. 241)

Sekarang Anda dapat 
menggunakan endpoint VPC 
untuk mengakses API Amazon 
FSx dari VPC Anda tanpa 
mengirim lalu lintas melalui 
internet. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Amazon FSx 
dan VPC endpoint.

5 April 2022

Support ditambahkan untuk 
memodifikasi kapasitas 
throughput untuk sistem file 
ONTAP yang ada (p. 241)

Sekarang Anda dapat 
memodifikasi kapasitas 
throughput yang tersedia untuk 
sistem file ONTAP yang ada. 
Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Mengelola kapasitas 
throughput.

30 Maret 2022

Support ditambahkan untuk 
kapasitas penyimpanan SSD 
dan penskalaan IOPS yang 
disediakan (p. 241)

Sekarang Anda dapat 
meningkatkan kapasitas 
penyimpanan SSD dan IOPS 
yang ada untuk sistem file 
Amazon FSx for NetApp ONTAP 
yang ada karena minimum 
penyimpanan dan IOPS Anda 
berubah-ubah. Untuk informasi 
selengkapnya, lihat Mengelola 
kapasitas penyimpanan dan 
IOPS yang disediakan.

25 Januari 2022

Support ditambahkan 
untuk CloudWatch metrik 
Amazon (p. 241)

Anda dapat memantau 
sistem sistem sistem di metrik 
CloudWatch yang dapat dibaca 
dan mendekati waktu nyata. 
Anda dapat memantau FSx 
sistem sistem NetApp sistem 
sistem sistem sistem metrik yang 
dapat dibaca dan mendekati. 
Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Memantau dengan Amazon 
CloudWatch.

19 Januari 2022

Support ditambahkan untuk 
opsi throughput sistem file 
tambahan (p. 241)

Amazon FSx untuk NetApp 
ONTAP sekarang mendukung 
opsi 128 MB/s dan 256 MB/s 
untuk throughput sistem file. 
Untuk informasi selengkapnya, 
lihat Dampak kapasitas 
throughput terhadap performa.

30 November 2021
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Amazon FSx for NetApp 
ONTAP kini tersedia secara 
umum (p. 241)

FSx untuk ONTAP adalah 
layanan yang dikelola 
sepenuhnya yang menyediakan 
penyimpanan file yang sangat 
andal, dapat diskalakan, 
berkinerja, dan kaya fitur yang 
dibangun di atas NetApp sistem 
file ONTAP. Ini menyediakan 
fitur, kinerja, kemampuan, 
dan API sistem NetApp file 
yang sudah dikenal dengan 
kelincahan, skalabilitas, dan 
kesederhanaanAWS layanan 
yang dikelola sepenuhnya.

2 November 2021

245



FSx para ONTAP Panduan Pengguna ONTAP

Terjemahan disediakan oleh mesin penerjemah. Jika konten terjemahan yang diberikan bertentangan 
dengan versi bahasa Inggris aslinya, utamakan versi bahasa Inggris.

ccxlvi


	FSx para ONTAP
	Table of Contents
	Apa itu Amazon FSx for NetApp ONTAP itu?
	Fitur FSx untuk ONTAP
	Keamanan dan perlindungan data
	Harga untuk FSx untuk ONTAP
	FSx untuk forum ONTAP
	Apakah Anda baru pertama kali menggunakan Amazon FSx?

	Bagaimana Amazon FSx for NetApp ONTAP bekerja
	FSx untuk sistem file ONTAP
	Mesin virtual penyimpanan
	Volume
	Tingkat penyimpanan
	Jenjajaran data

	Efisiensi penyimpanan
	Mengakses data yang tersimpan di FSx untuk sistem file ONTAP
	Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP

	Menyiapkan FSx untuk ONTAP
	Daftar Akun AWS
	Buat pengguna administratif
	Langkah selanjutnya

	Memulai dengan Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Langkah 1: Buat sistem file Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Langkah 2: Memasang sistem file Anda dari Instans Amazon EC2 Linux
	Langkah 3: Bersihkan Sumber Daya

	Mengakses data
	Klien yang didukung
	Mengakses data dari dalamAWS
	Mengakses data dari dalam VPC yang sama
	Mengakses data dari luar penyebaran VPC
	Mengakses titik akhir manajemen NFS, SMB, dan ONTAP pada sistem file Multi-AZ
	Mengakses NFS, SMB, atau ONTAP CLI dan API untuk sistem file Single-AZ
	Kapan Transit Gateway diperlukan?
	Mengkonfigurasi routing menggunakanAWS Transit Gateway
	Mengakses titik akhir iSCSI atau antar-klaster di luar penyebaran VPC


	Mengakses data dari on-premise
	Mengakses titik akhir NFS, SMB, atau ONTAP CLI atau REST API dari lokal
	Mengakses sistem file Multi-AZ
	Mengakses sistem file Single-AZ

	Mengakses titik akhir antar-klaster dari on-premise

	Volume pemasangan
	Memasang pada klien Linux
	Menggunakan /etc/fstab untuk memasang secara otomatis pada saat reboot instans

	Pemasangan pada klien Microsoft Windows
	Prasyarat

	Memasang pada klien macOS

	Memasang iSCSI
	Membuat LUN iSCSI
	Langkah selanjutnya

	Memasang iSCSI LUNs ke klien Linux
	Instal dan konfigurasikan iSCSI pada klien Linux
	Konfigurasi iSCSI pada FSX untuk sistem file ONTAP
	Pasang iSCSI LUN pada klien Linux Anda

	Memasang iSCSI LUNs ke klien Windows
	Mengkonfigurasi iSCSI pada klien Windows
	Konfigurasi iSCSI pada FSX untuk sistem file ONTAP
	Pasang LUN iSCSI pada klien Windows


	Menggunakan FSx untuk ONTAP denganAWS layanan lain
	Menggunakan Amazon WorkSpaces dengan FSx untuk ONTAP
	Berikan dukungan Roaming Profile
	Menyediakan folder bersama untuk mengakses file umum

	Menggunakan Amazon Elastic Container Service dengan FSx for ONTAP
	Memasang pada container Linux Amazon ECS
	Memasang pada container Windows Amazon ECS

	Menggunakan VMware Cloud dengan FSx untuk ONTAP


	Ketersediaan dan daya tahan
	Memilih jenis deployment sistem file
	Jenis deployment single-Az
	Jenis deployment Multi-AZ

	Proses failover untuk FSx untuk ONTAP
	Menguji failover pada sebuah sistem file

	Sumber daya jaringan
	Subnet
	Antarmuka jaringan elastis sistem file


	Mengelola kapasitas penyimpanan
	FSx untuk tingkatan penyimpanan ONTAP
	Memilih jumlah kapasitas penyimpanan SSD
	Bagaimana penyimpanan SSD digunakan
	NetApp Overhead perangkat lunak ONTAP
	Metadata
	Data file yang disimpan di tingkat SSD Anda

	Pemanfaatan kapasitas SSD yang disarankan
	Contoh ukuran

	Kapasitas penyimpanan dan IOPS
	Memperbarui kapasitas penyimpanan dan IOPS
	Pertimbangan saat memperbarui penyimpanan dan IOPS
	Kapan harus meningkatkan kapasitas penyimpanan
	Cara memperbarui kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS yang disediakan
	Untuk memperbarui kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS yang disediakan untuk sistem file (konsol)
	Memperbarui kapasitas penyimpanan dan IOPS Terprovisi untuk sistem file (CLI)

	Memantau pembaruan
	Memantau pembaruan di konsol
	Memantau peningkatan dengan AWS CLI dan API

	Meningkatkan kapasitas penyimpanan
	Gambaran umum arsitektur
	templat AWS CloudFormation
	Deployment terotomasi dengan AWS CloudFormation
	Memperbarui tumpukan




	Memantau penggunaan
	Memantau penggunaan
	Mengatur alarm penggunaan

	FSx untuk efisiensi penyimpanan ONTAP
	Mengelola fitur efisiensi
	Melihat tabungan
	Melihat efisiensi penyimpanan menggunakan ONTAP CLI

	Menghitung tabungan

	Volume data tingkatan
	Kebijakan Tiering
	Tiering periode pendinginan
	Kebijakan pengambilan cloud
	Ambang batas tiering

	Kapasitas penyimpanan
	Mengelola kapasitas
	Meningkatkan kapasitas penyimpanan
	Mengaktifkan autosizing
	Memantau kapasitas penyimpanan di konsol Amazon FSx
	Penggunaan kapasitas penyimpanan volume (ONTAP CLI)


	Mengelola kapasitas file volume
	Kapasitas file volume
	Melihat kapasitas file volume
	Meningkatkan jumlah maksimum file pada volume

	Menetapkan kebijakan tingkat volume
	Untuk mengubah kebijakan tingkat data (konsole)
	Untuk memodifikasi kebijakan tingkat volume (CLI)
	Untuk memodifikasi kebijakan tingkat volume (ONTAP CLI)

	Mengatur hari pendinginan minimum
	Untuk mengatur hari pendinginan minimum volume (AWS CLI)
	Untuk mengatur hari pendinginan minimum volume (ONTAP CLI)

	Menyetel kebijakan pengambilan cloud volume
	Snapshot dan kapasitas penyimpanan volume


	Melindungi data Anda
	Bekerja dengan backup
	Cara backup
	Bekerja dengan backup harian otomatis
	Bekerja dengan backup yang diinisiasi pengguna
	Membuat backup yang diinisiasi pengguna

	Menyalin tag ke backup
	Menggunakan AWS Backup dengan Amazon FSx
	Memulihkan cadangan
	Menghapus cadangan

	Cara menggunakan snapshot
	Kebijakan snapshot
	Memulihkan file dan folder terpisah
	Untuk memulihkan file dari snapshot (klien Linux dan macOS)
	Untuk memulihkan file dari snapshot (klien Windows)

	Menghapus snapshot
	Menghapus secara manual
	Kebijakan autodelete snapshot

	Menonaktifkan

	Replikasi terjadwal menggunakan NetApp SnapMirror
	Menggunakan NetApp BlueXP untuk menjadwalkan replikasi
	Menggunakan NetApp ONTAP CLI untuk menjadwalkan replikasi


	Bekerja dengan Direktori Aktif Microsoft di FSx for ONTAP
	Prasyarat untuk menggunakan Microsoft AD yang dikelola sendiri
	Praktik terbaik untuk bergabung dengan FSx untuk ONTAP SVM ke domain Active Directory
	Mendelegasikan hak istimewa ke akun layanan Amazon FSx Anda
	Terus memperbarui konfigurasi Direktori Aktif dengan Amazon FSx
	Menggunakan grup keamanan untuk membatasi lalu lintas dalam VPC
	Membuat aturan grup keamanan keluar untuk antarmuka jaringan sistem file Anda

	Bergabung dengan Amazon FSx SVM ke Microsoft Active Directory
	Mengelola SVM Anda yang ada ke AD dengan NetApp CLI
	Connect SVM Anda ke Active Directory menggunakan NetApp ONTAP CLI
	Memodifikasi Konfigurasi Active Directory menggunakan NetApp ONTAP CLI
	Berhenti bergabung dengan Active Directory dari SVM Anda menggunakan NetApp ONTAP CLI

	Memperbarui SVM Anda ke konfigurasi AD di Amazon FSx

	Performa Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Gambaran Umum
	Latensi
	Throughput dan IOPS
	Dukungan SMB Multichannel dan NFS nconnect

	Detail performa
	Dampak jenis penerapan pada kinerja
	Dampak kapasitas penyimpanan terhadap performa
	Dampak kapasitas throughput terhadap performa
	Wilayah AS Timur (Ohio), Wilayah US East (N. Virginia), Wilayah US West (Oregon), dan Eropa (Irlandia)
	Semua lainnyaWilayah AWS di mana FSx untuk ONTAP tersedia

	Contoh: kapasitas penyimpanan dan kapasitas throughput


	Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP
	Mengelola FSx untuk sistem file ONTAP
	Sumber sistem file
	Membuat FSx untuk sistem file ONTAP
	Untuk membuat sistem file (konsol)
	Untuk membuat sistem file (CLI)

	Memperbarui sistem file
	Untuk memperbarui sistem file (konsol)
	Untuk memperbarui sistem file (CLI)

	Hapus sistem file
	Melihat sistem Anda
	FSx untuk status sistem ONTAP


	Mengelola FSx untuk mesin virtual penyimpanan ONTAP
	Jumlah maksimum SVM per sistem file
	Membuat mesin virtual penyimpanan
	Properti SVM
	Untuk membuat mesin virtual penyimpanan (konsol)
	Untuk membuat mesin virtual penyimpanan (CLI)

	Memperbarui mesin virtual penyimpanan
	Untuk memperbarui mesin virtual penyimpanan (konsol)
	Untuk memperbarui mesin virtual penyimpanan (CLI)

	Menghapus mesin virtual penyimpanan
	Untuk menghapus mesin virtual penyimpanan (konsol)
	Untuk menghapus mesin virtual penyimpanan (CLI)

	Melihat mesin virtual penyimpanan

	Mengelola FSx untuk volume ONTAP
	Jenis volume
	Gaya keamanan volume
	Membuat volume
	Untuk membuat volume (konsol)
	Untuk membuat volume (CLI)

	Memperbarui volume
	Untuk memperbarui konfigurasi volume (konsol)
	Untuk memperbarui konfigurasi volume (CLI)

	Menghapus volume
	Untuk menghapus volume (konsol)
	Untuk menghapus volume (CLI)

	Melihat volume

	Mengelola saham SMB
	Mengaudit akses kunci
	Gambaran umum audit akses file
	Peristiwa akses SMB yang dapat diaudit
	peristiwa akses NFS yang dapat diaudit

	Ikhtisar tugas untuk menyiapkan audit akses file
	Persyaratan audit
	Membuat konfigurasi audit pada SVM
	Mengaktifkan audit pada SVM
	Mengkonfigurasi kebijakan audit file dan folder
	Kebijakan audit pada file dan direktori gaya keamanan NTFS
	Untuk mengkonfigurasi kebijakan audit NTFS (tab Keamanan Windows)
	Untuk mengkonfigurasi kebijakan audit NTFS (ONTAP CLI)

	Kebijakan audit pada file dan direktori gaya keamanan UNIX
	Untuk mengkonfigurasi kebijakan audit UNIX


	Melihat log event


	Menskalakan kapasitas penyimpanan SSD dan IOPS yang disediakan
	Mengelola kapasitas throughput
	Kapan harus mengubah kapasitas throughput
	Bagaimana throughput bersamaan dan permintaan penskalaan penyimpanan ditangani
	Bagaimana cara mengubah kapasitas throughput
	Untuk mengubah kapasitas throughput sistem file (CLI)
	Untuk mengubah kapasitas throughput sistem file (CLI)

	Memantau perubahan kapasitas throughput pada konsol
	Memantau perubahan kapasitas throughput pada konsol
	Memantau perubahan dengan AWS CLI dan API


	Mengoptimalkan kinerja dengan windows pemeliharaan Amazon FSx
	Memberi tanda sumber daya Amazon FSx Anda
	Dasar tanda
	Menandai Sumber Daya Anda
	Menyalin tag ke pencadangan
	Pembatasan tanda
	Izin dan penandaan

	Mengelola FSx untuk sumber daya ONTAP menggunakan NetApp aplikasi
	Mendaftar untuk NetApp akun
	Apa yang diharapkan setelah Anda mendaftar

	Menggunakan NetApp BlueXP
	Menggunakan NetApp ONTAP CLI
	Mengelola sistem file dengan NetApp ONTAP CLI
	Mengelola SVM menggunakan NetApp ONTAP CLI

	Menggunakan NetApp ONTAP REST API


	Keamanan di Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Perlindungan data di Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Enkripsi data di FSx untuk ONTAP
	Kapan menggunakan enkripsi

	Enkripsi data saat tidak digunakan
	Bagaimana Amazon FSx menggunakanAWS KMS
	Kebijakan utama Amazon FSx untukAWS KMS

	Mengenkripsi data saat transit
	Mengenkripsi data saat transit dengan SMB
	Mengaktifkan enkripsi data SMB saat transit

	Mengenkripsi data saat transit dengan NFS
	Mengenkripsi data dalam perjalanan denganAWS Nitro System


	Manajemen identitas dan akses untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Penonton
	Mengautentikasi dengan identitas
	Pengguna root Akun AWS
	Identitas Federasi
	Pengguna dan grup IAM
	IAM role

	Mengelola akses menggunakan kebijakan
	Kebijakan berbasis identitas
	Kebijakan berbasis sumber daya
	Daftar kontrol akses (ACL)
	Tipe kebijakan lainnya
	Berbagai tipe kebijakan

	Bagaimana Amazon FSx for NetApp ONTAP bekerja dengan IAM
	Kebijakan berbasis identitas untuk Amazon FSx
	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon FSx

	Kebijakan berbasis sumber daya dalam Amazon FSx
	Tindakan kebijakan untuk Amazon FSx
	Sumber daya kebijakan untuk Amazon FSx
	Kunci syarat kebijakan untuk Amazon FSx
	Daftar kontrol akses (ACL) di Amazon FSx
	Kontrol akses berbasis atribut (ABAC) dengan Amazon FSx
	Menggunakan kredensi sementara dengan Amazon FSx
	Izin pelaku utama lintas layanan untuk Amazon FSx
	Peran layanan untuk Amazon FSx
	Peran tertaut layanan untuk Amazon FSx

	Contoh kebijakan berbasis identitas untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Praktik terbaik kebijakan
	Menggunakan konsol Amazon FSx
	Izinkan para pengguna untuk melihat izin mereka sendiri

	Pemecahan masalah Amazon FSx untuk identitas dan akses NetApp ONTAP
	Saya tidak diotorisasi untuk melakukan tindakan di Amazon FSx
	Saya tidak berwenang untuk melakukan iam:PassRole
	Saya ingin mengizinkan orang di luar sayaAkun AWS untuk mengakses sumber daya Amazon FSx saya

	Menggunakan tag dengan Amazon FSx
	Memberikan izin untuk memberi tanda pada sumber daya saat sumber daya tersebut dibuat
	Menggunakan tanda untuk mengontrol akses ke sumber daya Amazon FSx Anda
	Mengontrol akses berdasarkan tag di sumber daya


	Menggunakan peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
	Izin peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
	Membuat peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
	Mengedit peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
	Menghapus peran tertaut layanan untuk Amazon FSx
	Wilayah yang didukung untuk peran tertaut-layanan Amazon FSx


	Kebijakan terkelola AWS untuk Amazon FSx
	AWSkebijakan terkelola: AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess
	AWSkebijakan terkelola: AmazonFSxFullAccess
	AWSkebijakan terkelola: AmazonFSxConsoleFullAccess
	AWSkebijakan terkelola: AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess
	AWSkebijakan terkelola: AmazonFSxReadOnlyAccess
	Amazon FSx memperbarui untuk kebijakan terkelola AWS

	Kontrol Akses Sistem File dengan Amazon VPC
	Grup keamanan Amazon VPC
	Membuat kelompok keamanan VPC
	Larang akses ke sistem file



	Validasi Kepatuhan untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Amazon FSx untuk NetApp ONTAP dan titik akhir VPC antarmuka (AWS PrivateLink)
	Pertimbangan untuk VPC endpoint antarmuka Amazon FSx
	Pertimbangan peering VPC

	Membuat VPC endpoint antarmuka untuk API Amazon FSx
	Membuat kebijakan VPC endpoint untuk Amazon FSx

	Ketahanan di Amazon FSx untuk NetApp ONTAP
	Backup dan pemulihan
	Snapshot
	Availability Zone
	Sistem file Multi-AZ
	Sistem file Single-Az


	Keamanan Infrastruktur di Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Gunakan NetApp ONTAP Vscan dengan FSx untuk ONTAP

	Migrasi ke Amazon FSx untuk NetApp ONTAP
	Migrasi ke FSx untuk ONTAP menggunakan NetApp SnapMirror
	Sebelum Anda memulai
	Membuat volume tujuan
	Merekam sumber dan tujuan antar-klaster LIFs
	Menetapkan cluster peering antara sumber dan tujuan
	Buat hubungan peering SVM
	Membuat SnapMirror hubungan
	Transfer data ke FSx Anda untuk sistem file ONTAP
	Melakukan cut over ke Amazon FSx

	Migrasi ke FSx untuk ONTAP menggunakanAWS DataSync
	Prasyarat
	Langkah-langkah dasar untuk migrasi file menggunakan DataSync


	Pemantauan Amazon FSx for NetApp ONTAP
	Pemantauan CloudWatch dengan Amazon
	Cara menggunakan FSx untuk CloudWatch metrik ONTAP
	Mengakses CloudWatch metrik
	Metrik sistem file
	Metrik sistem file
	Metrik sistem file terperinci

	Metrik volume
	Metrik volume
	Metrik volume terperinci

	Membuat CloudWatch alarm Amazon Amazon FSx untuk Memantau Amazon FSx

	Memantau dengan Wawasan Cloud Wawasan
	Memantau FSx untuk sistem file ONTAP menggunakan Harvest dan Grafana
	Menyiapkan lingkungan Panen dan Grafana
	templat AWS CloudFormation
	Jenis Instans Amazon EC2
	Aturan port instans

	Prosedur penyebaran
	Masuk ke Grafana


	Logging FSx untuk Panggilan API ONTAP denganAWS CloudTrail
	Informasi Amazon FSx di CloudTrail
	Memahami entri Berkas Log Amazon FSx


	Quotas
	Kuota yang dapat Anda tingkatkan
	Kuota sumber daya untuk setiap sistem file

	Pemecahan masalah masalah masalah masalah Amazon FSx untuk NetApp ONTAP
	Anda tidak dapat mengakses sistem file Anda
	elastic network interface sistem file telah dimodifikasi atau dihapus
	Alamat IP Elastis yang dilekatkan pada elastic network interface sistem file telah dihapus
	Grup keamanan sistem file ini tidak memiliki aturan masuk yang diperlukan
	Grup keamanan instans komputasi ini tidak memiliki aturan keluar yang diperlukan
	Subnet instance komputasi tidak menggunakan tabel rute apa pun yang terkait dengan sistem file Anda
	Tidak dapat mengakses sistem file melalui iSCSI dari klien di VPC lain
	Tidak dapat mengakses sistem file melalui NFS, SMB, ONTAP CLI, atau ONTAP REST API dari klien di VPC lain atau lokal

	Anda tidak dapat bergabung dengan storage virtual machine (SVM) ke Active Directory
	Amazon FSx tidak dapat mencapai server DNS Direktori Aktif atau pengontrol domain
	Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol domain Direktori Aktif karena kredensi akun layanan tidak valid
	Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol domain Direktori Aktif karena kredensi akun layanan tidak mencukupi
	Amazon FSx tidak dapat terhubung ke pengontrol domain Direktori Aktif karena unit organisasi yang ditentukan tidak ada atau tidak dapat diakses

	Anda tidak dapat menghapus mesin virtual penyimpanan atau volume
	Mengidentifikasi penghapusan gagal
	Penghapusan SVM: Tabel rute tidak dapat diakses
	Penghapusan SVM: Hubungan sebaya
	SVM atau penghapusan volume: SnapMirror
	Penghapusan SVM: LIF berkemampuan KerberOS
	Penghapusan SVM: Alasan lain
	Penghapusan volume: FlexCache hubungan

	Anda memiliki kapasitas volume yang tidak mencukupi
	Tentukan bagaimana kapasitas penyimpanan volume Anda digunakan
	Meningkatkan kapasitas penyimpanan volume
	Menggunakan volume autosizing
	Menghapus snapshot
	Meningkatkan kapasitas file maksimum volume


	Riwayat Dokumen untuk Amazon FSx for NetApp ONTAP
	

