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الدعم الفني
تضم خدمة الدعم الفني من  Symantecمراكز دعم عالمية .ويتمثل الدور الرئيسي للدعم الفني في االستجابة
الستعالمات معينة حول ميزات المنتج ووظائفه .كما تقوم مجموعة الدعم الفني كذلك بإنشاء محتوى لقاعدة معلوماتنا
عبر اإلنترنت .تعمل مجموعة الدعم الفني بالتعاون مع المجاالت الوظيفية األخرى داخل  Symantecلإلجابة على
أسئلتكم في الوقت المناسب .على سبيل المثال ،تعمل مجموعة الدعم الفني مع قسم Product Engineering and
) Symantec Security Responseهندسة المنتج واستجابة  Symantecلمشكالت األمان( لتوفير خدمات
التنبيه وتحديثات تعريف الفيروسات.
تشتمل عروض الدعم من  Symantecعلى التالي:
■

مجموعة من خيارات الدعم التي تتيح لك مرونة تحديد مقدار الخدمة الصحيح ألية منظمة بأي حجم

■

دعم يعتمد على الهاتف و/أو الويب والذي يوفر استجابة سريعة وأحدث المعلومات على مدار الساعة.

■

ضمان الترقية الذي يوفر ترقيات البرامج

■

دعم عالمي يمكن شراؤه خالل ساعات العمل اإلقليمية أو  24ساعة في اليوم طوال أيام األسبوع

■

عروض الخدمة المميزة التي تشتمل على ) Account Management Servicesخدمات إدارة الحساب(

للحصول على معلومات حول عروض الدعم من  ،Symantecيمكنك زيارة موقعنا على الويب على عنوان URL
التالي:
www.symantec.com/business/support/
سيتم توفير كافة خدمات الدعم بالتوافق مع اتفاقية الدعم الخاصة بك وسياسة الدعم الفني للمشروعات السابقة والسارية
حينها.

االتصال بالدعم الفني
يمكن للعمالء الذين لديهم اتفاقية دعم حالية الوصول إلى معلومات الدعم الفني على عنوان  URLالتالي:
www.symantec.com/business/support/
قبل االتصال بالدعم الفني ،تأكد من إيفائك بكافة متطلبات النظام المدرجة في وثائق المنتج الخاص بك .كذلك ،يجب
عليك التواجد قريبًا من جهاز الكمبيوتر الذي يعاني من المشكلة ،حيث قد يستلزم األمر تكرار حدوث المشكلة.
عند االتصال بالدعم الفني ،برجاء توفير المعلومات التالية:
■

مستوى إصدار المنتج

■

معلومات الجهاز

■

الذاكرة المتاحة ومساحة القرص ومعلومات NIC

■

نظام التشغيل

■

مستوى اإلصدار والتصحيح

■

طوبولوجيا الشبكة

■

معلومات جهاز التوجيه والعبارة وعنوان IP

■

وصف المشكلة:
■

رسائل الخطأ وملفات السجل

■

خطوات الكشف عن المشكلة وحلها التي تم إجراؤها قبل االتصال بـ Symantec

■

التغييرات التي تم القيام بها مؤخرًا على تكوين البرنامج وتغييرات الشبكة

الترخيص والتسجيل
إذا تطلب منتج  Symantecالخاص بك التسجيل أو مفتاح ترخيص ،فقم بالوصول إلى صفحة الدعم الفني الخاص
بنا على الويب على عنوان  URLالتالي:
www.symantec.com/business/support/

خدمة العمالء
معلومات خدمة العمالء متاحة على عنوان  URLالتالي:
www.symantec.com/business/support/
تتوافر خدمة العمالء للمساعدة على حل المشكالت غير الفنية ،مثل أنواع المشكالت التالية:
■

أسئلة تتعلق بترخيص أو مؤشر تسلسل المنتج

■

تحديثات تسجيل المنتج ،مثل تغييرات العنوان أو االسم

■

معلومات المنتج العامة )الميزات ،اللغات المتاحة ،الموزعون المحليون(

■

أحدث معلومات حول تحديثات المنتج وترقياته

■

معلومات حول ضمان الترقية وعقود الدعم

■

معلومات حول برامج شراء Symantec

■

نصائح حول خيارات الدعم الفني من Symantec

■

أسئلة غير فنية لما قبل الشراء

■

المشكالت التي تتعلق باألقراص المضغوطة أو أقراص  DVDأو األدلة

موارد اتفاقية الدعم
إذا أردت االتصال بـ  Symantecفيما يتعلق باتفاقية الدعم الحالية ،الرجاء االتصال بفريق إدارة الدعم الخاص
باإلقليم لديك كالتالي:
الدول اآلسيوية على المحيط الهادي واليابان

customercare_apac@symantec.com

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

semea@symantec.com

دول أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية

supportsolutions@symantec.com

المحتويات

الدعم الفني
الفصل 1

3 .............................................................................................................

تركيب NetBackup 5230

9 .........................................................

وثائق المنتج 9 .......................................................................................
نظرة عامة على المنتج 10 ...........................................................................
األبعاد 10 .....................................................................................
اللوحة األمامية للجهاز 11 ......................................................................
اللوحة الخلفية للجهاز 13 .......................................................................
حول منافذ الهدف والبادئ لـ 14 ..................................................... FC HBA
اللوحة األمامية لرف التخزين 14 ...............................................................
اللوحة الخلفية لرف التخزين 16 ................................................................
تسلسل بدء تشغيل األجهزة 17 ..................................................................
حول تركيب الجهاز 17 ..............................................................................
أدوات 18 .....................................................................................
التحقق من عبوات الشحن 19 ...................................................................
اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )20 ...................................... (ESD
المواصفات البيئية 21 ..........................................................................
التأكد من جاهزية الحامل 22 ...................................................................
تركيب الجهاز 22 ...................................................................................
إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين 22 .......................................................
تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين 23 ............................................ Symantec
تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل 24 ................................................
تركيب قضبان توجيه جهاز 25 .................................................. NetBackup
تركيب جهاز  NetBackupعلى الحامل 26 ...................................................
حول الكابالت 27 ...................................................................................
توصيل كابل 27 ........................................................................ VGA
توصيل أجهزة اإلرسال/االستقبال قابلة للتوصيل ذات عامل الشكل الصغير 28 .....................
توصيل كابالت الشبكة 29 ......................................................................
توصيل الجهاز برف تخزين 30 ................................................................
توصيل كابالت الطاقة 31 ......................................................................
التحقق من المعلومات قبل تشغيل األجهزة 31 ..........................................................
تشغيل رف التخزين 32 ........................................................................
تشغيل الجهاز 33 .............................................................................

المحتويات

الفصل 2

تركيب NetBackup 5220

34 .......................................................

وثائق المنتج 34 .....................................................................................
نظرة عامة على المنتج 35 ...........................................................................
األبعاد 35 .....................................................................................
اللوحات األمامية والخلفية لجهاز 36 ..................................... NetBackup 5220
اللوحات األمامية والخلفية لجهاز  - NetBackup 5220التفاصيل 37 ..........................
لوحة التحكم في الجهاز 40 .....................................................................
اللوحات األمامية والخلفية لرف تخزين 41 ........................................ Symantec
اللوحات األمامية والخلفية لرف تخزين  - Symantecالتفاصيل 42 .............................
تسلسل بدء تشغيل األجهزة 43 ..................................................................
حول تركيب الجهاز 44 ..............................................................................
طريقة تركيب الجهاز بالتسلسل 45 ..............................................................
المتطلبات البيئية 46 ...........................................................................
قائمة التحقق البيئية 46 .........................................................................
نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة 47 .............................................................
السالمة الكهربية 48 ...........................................................................
إرشادات تبديد الحرارة 48 .....................................................................
تدفق الهواء 49 ................................................................................
األدوات والمقاييس 49 .........................................................................
اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )51 ...................................... (ESD
التأكد من جاهزية الحامل 53 ...................................................................
تركيب الجهاز على الحوامل 54 ......................................................................
إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين 54 .......................................................
تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين 55 ............................................ Symantec
تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل 55 ................................................
تركيب قضبان توجيه جهاز 56 .......................................... NetBackup 5220
تثبيت جهاز  NetBackup 5220على الحامل 56 .............................................
حول الكابالت 57 ...................................................................................
أمثلة على الكابالت 57 .........................................................................
توصيل كابل ) VGAاختياري( 59 .............................................................
توصيل كابالت الشبكة 59 ......................................................................
توصيل األلياف الضوئية 60 ....................................................................
توصيل كابالت الطاقة لجهاز 61 ......................................... NetBackup 5220
توصيل كابالت الطاقة لرف تخزين 61 ............................................ Symantec
توصيل جهاز ورف أو رفي تخزين 61 .........................................................
تشغيل الجهاز 63 ....................................................................................
التحقق قبل التشغيل 63 .........................................................................
تشغيل رف التخزين والجهاز 64 ................................................................
إيقاف تشغيل الجهاز وأرفف التخزين 66 ........................................................

7

المحتويات

الفصل 3

التهيئة األولية

68 ............................................................................

حول إرشادات تهيئة الجهاز 68 .......................................................................
حول تسلسل تهيئة نظام الجهاز 70 ..............................................................
حول أدوار جهاز 71 .................................................... NetBackup 52xx
حول دعم الشبكة المستند إلى 71 .................................................. IPv4-IPv6
حول صفحات التهيئة األولية في 73 .................. NetBackup Appliance Web Console
حول قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز 83 .............. Symantec NetBackup 52xx
القيام بالتهيئة األولية على جهاز  NetBackup 52xxمن NetBackup Appliance Web
84 ............................................................................... Console
إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم رئيسي  52xxمن NetBackup Appliance Shell
97 ................................................................................... Menu
تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز 103 ...................................................
إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم وسائط  52xxمن NetBackup Appliance Shell
105 ................................................................................. Menu
حول تهيئة الحد األقصى لحجم وحدة اإلرسال 113 .....................................................
تثبيت برنامج عميل  NetBackupمن الحزم 113 ....................................................
تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات CIFS
و115 .................................................................................. NFS

ملحق A

قائمة التحقق من التهيئة األولية

117 ..............................................

قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز 117 ....................... Symantec NetBackup 52xx

ملحق B

إضافة رف تخزين ثانٍ إلى جهاز جاهز للعمل

122 ........................

حول إضافة رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل 122 ..........
تركيب وتوصيل رف تخزين  Symantecثانٍ بجهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل 123 .........
إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecالثاني إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل
من 124 ...................................... NetBackup Appliance Web Console
إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل
من 125 ......................................... NetBackup Appliance Shell Menu

الفهرس

127 ................................................................................................................

8

الفصل

1

تركيب NetBackup 5230
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

وثائق المنتج

■

نظرة عامة على المنتج

■

حول تركيب الجهاز

■

تركيب الجهاز

■

حول الكابالت

■

التحقق من المعلومات قبل تشغيل األجهزة

وثائق المنتج
يتوفر هذا المستند للعمالء والمستخدمين .يوضح هذا الفصل تركيب جهاز  NetBackup 5230وأرفف التخزين.
الجدول  1-1والجدول  1-2يقوم بسرد مستندات جهاز  NetBackup 5230ورف تخزين .Symantec
الجدول 1-1

الوثائق ذات الصلة بجهاز  NetBackupوأرفف تخزين Symantec

المستند

الوصف

جهاز Symantec NetBackup 5230
ووصف منتج رف تخزين Symantec

يصف جميع سمات الجهاز ورف التخزين الملحق .كما ويوفر معلومات عامة
حول السالمة وااللتزام والمعلومات المرتبطة بالبيئة.

دليل السالمة والصيانة لجهاز
 NetBackup 5230ورف تخزين
Symantec

يوفر معلومات السالمة بشكل تفصيلي .ويوفر إرشادات للمراقبة الروتينية
والصيانة الفعلية للجهاز.

تركيب NetBackup 5230
نظرة عامة على المنتج

الجدول 1-2

الوثائق ذات الصلة بجهاز  NetBackupوبرامج رف تخزين Symantec

المستند

الوصف

دليل مسؤول جهاز  NetBackupمن
Symantec

يصف سمات برامج جهاز  ،NetBackupوكيفية تنفيذ مجمع تخزين عبر
شبكة الشركة.

مالحظات إصدار جهاز إلغاء التكرار
 NetBackupمن Symantec

قوائم المعلومات الهامة إلصدار البرنامج الخاص هذا.

دليل مرجع أوامر جهاز  NetBackupمن يحتوي على معلومات تفصيلية حول أوامر واقي جهاز .NetBackup
Symantec

يرجى الرجوع إلى  http://www.symantec.com/docs/DOC2792للحصول على وثائق جهاز
.NetBackup
راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .10

نظرة عامة على المنتج
ويوفر محركا األقراص في الجهاز نظام تشغيل للجهاز ومصفوفة  .RAID 1كما يشمل الجهاز محركات أقراص
تخزين ثمانية بسعة تيرابايت والتي توفر ما يقرب من  4تيرابايت من سعة التخزين .يُرجى الرجوع إلى وصف جهاز
 NetBackup 5230من  Symantecومنتج رف التخزين  Symantecللحصول على أوصاف سعات
التخزين المتوفرة.
وتتطلب عمليات التهيئة التي تشمل رف تخزين واحد على األقل بطاقة وحدة التحكم  RAIDفي نظام  SASوالمثبتة
في فتحة  PCIeإضافية في الجهاز .كما يحتوي الجهاز أيضًا على بطاقات منافذ قنوات ليفية مُثبتة في فتحات PCIe
لجميع عمليات التهيئة.
راجع "األبعاد" في الصفحة .10

األبعاد
ينبغي تثبيت األجهزة األثقل على أي حامل أجهزة في أسفل الحامل .وفي حالة تثبيت أجهزة ثقيلة في أعلى الحامل ،قد
ينقلب الحامل .ومن المحتمل بدرجة كبيرة حدوث إصابة لألفراد وتلف لألجهزة .فرف التخزين  Symantecأثقل
من الجهاز .لذا ،يتعين تثبيت رف التخزين في أسفل الحامل .قم بتثبيت الجهاز أعلى أرفف التخزين.
فيما يلي وزن وأبعاد الجهاز
■

 52رطالً ) 23.58كجم(

■

 27.39بوصة ) 69.59سم( عمقًا

■

 17.24بوصة ) 43.8سم( عرضًا

■

 3.45بوصة ) 8.76سم( طوالً
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نظرة عامة على المنتج

قضبان الحامل المرفقة للجهاز قابلة للتمديد حتى  30بوصة ) 725ملم( .وهذه المسافة هي أقصى عمق مسموح به
بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من  30بوصة ) 752مم( ،ال يمكن تثبيت
القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة ) 482.6مم(.
فيما يلي وزن وأبعاد رف التخزين:
■

 71رطالً ) 32.2كجم(

■

 22.1بوصة ) 56.1سم( عمقًا

■

 17.6بوصة ) 44.7سم( عرضًا

■

 3.5بوصة ) 8.8سم( طوالً

تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه المسافة
هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من  36بوصة
) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض رف التخزين  19بوصة ) 482.6مم(.
راجع "اللوحة األمامية للجهاز" في الصفحة .11

اللوحة األمامية للجهاز
تحتوي اللوحة األمامية من الجهاز على  12فتحة محرك أقراص صلبة ولوحة مؤشرات .LED
يحتوي كل جهاز  NetBackup 5230على  12فتحة لألقراص .وقد تم ترقيم الفتحات من  0إلى  ،11بدءًا من
الزاوية اليسرى السفلية .ويحتوي الجهاز على قرصين  SASمثبتين في الفتحات  0و ،1ويتم استخدامهما لنظام التشغيل
ولدعم  RAID1المعكوس .ويتيح قرصا النظام النشطان تبديل أحد األقراص أثناء تشغيل الجهاز.
يتم تثبيت ثمانية أقراص تخزين في الفتحات من  4وحتى  .11يوجد القرص البديل في الفتحة  ،11في الركن العلوي
األيمن من الجهاز.
يتم وضع دوائر حمراء حول محركات أقراص النظام .ويتم وضع دوائر صفراء حول محركات أقراص التخزين.

ال يتطلب جهاز  NetBackup 5230رف تخزين  Symantecلتوفير التخزين .ويحتوي الجهاز القياسي على
أقراص تخزين بسعة  1تيرابايت والتي توفر  4تيرابايت من سعة التخزين المُنَسقة .في حالة احتياج أكثر من 4
تيرابايت من التخزين ،فيمكن إضافة أرفف تخزين .Symantec
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تتصل لوحة صغيرة بالجانب األيمن من الجهاز .وتحتوي اللوحة على مؤشرات  LEDللنظام وأزرار لعمليات التشغيل.
وتوفر مؤشرات  LEDمعلومات حول وظائف الجهاز .تتوفر التفاصيل في الجدول .1-3
الجدول 1-3

وحدات التحكم وميزات اللوحة األمامية لجهاز NetBackup

الرقم

الوصف

1

زر تيار متردد مزود بمؤشر  LEDمدمج )يقوم بتنفيذ إيقاف التشغيل قبل إيقاف تشغيل التيار الكهربي(

2

مؤشر  LEDلنشاط محرك األقراص الصلبة

3

زر معرف النظام مزود بمؤشر  LEDمدمج

4

زر إعادة ضبط برودة النظام )يقوم بإيقاف التشغيل على الفور(

5

مؤشر  LEDلنشاط بطاقة ) NIC4/eth3والذي عند توصيله؛ يومض عند استخدامه بمعدل السرعة(

6

مؤشر  LEDلنشاط بطاقة ) NIC3/eth2والذي عند توصيله؛ يومض عند استخدامه بمعدل السرعة(

7

زر ) NMIيبدأ هذا الزر تشغيل مقاطعة غير مقنعة .تم فقد جميع بيانات الخادم(.

8

مؤشر  LEDلنشاط بطاقة ) NIC1/eth0والذي عند توصيله؛ يومض عند استخدامه بمعدل السرعة(

9

مؤشر  LEDلنشاط بطاقة ) NIC2/eth1والذي عند توصيله؛ يومض عند استخدامه بمعدل السرعة(

10

مؤشر  LEDلحالة النظام )أخضر عندما تكون الحالة جيدة؛ برتقالي عند حدوث أخطاء(

يحتوي كل محرك أقراص صلبة على مؤشري  LEDواللذين يوضحان حالة محرك األقراص ،كما هو موضح في
الرسم التخطيطي التالي .مؤشر  LEDالعلوي ) (1باللون الخضر الثابت عند تشغيل الطاقة ويومض عندما يكون
محرك األقراص نشطًا .ويُعرف مؤشر  LEDبمؤشر  LEDلنشاط المحرك .ويظهر مؤشر  LEDالسفلي ) (2بلون
برتقالي ثابت في حالة حدوث خطأ بمحرك األقراص؛ وإال ،فإنه ال يضيء .ويُعرف مؤشر  LEDبمؤشر  LEDلخطأ
محرك األقراص.
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على الجانب األيسر من اللوحة األمامية ،يمكن سحب بطاقة سوداء لعرض الرقم التسلسلي للجهاز.

راجع "اللوحة الخلفية للجهاز" في الصفحة .13

اللوحة الخلفية للجهاز
توفر اللوحة الخلفية لجهاز  NetBackupإمكانية الوصول إلى منافذ االتصال وبطاقات  PCIeاإلضافية ومصادر
الطاقة القابلة لالستبدال .يتم تركيب البطاقات اإلضافية في المصنع قبل شحن الجهاز.

الجدول 1-4

اللوحة الخلفية لجهاز NetBackup

الرقم

الوظيفة

 1و2

وحدات اإلمداد بالطاقة رقم  1ورقم 2

3

 ،NIC1/eth0محجوز للشبكات الخاصة .هذا المنفذ عبارة عن موصل  1جيجابت.

 4و 5و6

يستخدم كلٌ من  NIC2/eth1و NIC3/eth2و NIC4/eth3مع الشبكات العامة .المنافذ الثالثة عبارة
عن موصالت  1جيجابت.

7

موصل DB-15 VGA

8

المنفذ التسلسلي أ ) RJ45محجوز(

9

موصالت USB
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الجدول 1-4

اللوحة الخلفية لجهاز NetBackup

الرقم

الوظيفة

10

منفذ التحكم عن بُعد )(IPMI

11

منفذا  NIC5/eth4و ،NIC6/eth5من اليسار إلى اليمين :موصالت شبكة  10جيجابت للشبكات العامة

12

فتحات محول  PCIeاإلضافية )خاصة بوحدة التحكم في  SAS RAIDوقنوات األلياف وبطاقات
 Ethernet 10جيجابت(

13

المنفذ التسلسلي ب )محجوز(

راجع "اللوحة األمامية لرف التخزين" في الصفحة .14

حول منافذ الهدف والبادئ لـ FC HBA
تدعم تهيئات  Dو  .E FTMSفي هذه التهيئات ،تتم تهيئة المنفذ  1على كل بطاقة  (FC HBA (1في الفتحتين 5
و 6في الوضع " ."Targetتتم تهيئة المنفذ  2في الفتحتين  5و 6لمنافذ  FCاألخرى في الوضع "."Initiator
الشكل 1-1

منافذ الهدف والبادئ لبطاقة FC HBA

اللوحة األمامية لرف التخزين
تحتوي اللوحة األمامية لرف تخزين  Symantecعلى  16فتحة لمحركات األقراص .كما تحتوي كل فتحة محرك
أقراص على حاوية محرك أقراص ،وزر تحرير محرك أقراص ومؤشري  .LEDتضم الحاوية وحدة محرك األقراص
التي تحتوي على محرك أقراص وحامل .يتيح لك زر التحرير إزالة محرك األقراص من رف التخزين .توضح
مؤشرات  LEDمعلومات حول حالة ونشاط محرك األقراص.
باإلضافة إلى فتحات محرك األقراص ،تحتوي اللوحة األمامية على مجموعتين من ثالثة مؤشرات  LEDمضمنة
داخل اإلطار .توفر مؤشرات  LEDهذه معلومات حول نظام التخزين الشامل وعن مكونات النظام.
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الجدول 1-5

مؤشرات حالة  LEDلمحرك أقراص رف تخزين (Symantec (1

اسم مؤشر LED

الحالة

الوصف

حالة القرص

أخضر

التشغيل العادي

برتقالي

التشغيل غير العادي أو التوقف عن التشغيل

أخضر

التشغيل العادي

برتقالي

التشغيل غير العادي أو التوقف عن التشغيل

الطاقة/النشاط

الجدول 1-6

مؤشرات حالة  LEDلنظام رف تخزين (Symantec (2

اسم مؤشر LED

الحالة

الوصف

الطاقة

غير مضيء

إيقاف تشغيل

أخضر ثابت

تشغيل

غير مضيء

إيقاف تشغيل

أخضر ثابت

تشغيل

برتقالي

مصدر اإلمداد بالطاقة غير متصل

أحمر

مصدرا اإلمداد بالطاقة غير متصلين

محجوز

ال يوجد

ال يوجد

النشاط  1لوحدة
اإلدخال/اإلخراج

غير مضيء

ال يوجد نشاط

وميض أخضر

النشاط

حالة الغلق العام

النشاط  2لوحدة إدخال/إخراج غير مضيء

خفقان

ال يوجد نشاط

وميض أخضر

النشاط

غير مضيء

النظام قيد إيقاف التشغيل

وميض أخضر

التشغيل العادي

راجع "اللوحة الخلفية لرف التخزين" في الصفحة .16
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اللوحة الخلفية لرف التخزين
تحتوي اللوحة الخلفية لرف تخزين  Symantecعلى وحدتي إدخال/إخراج ومصدري إمداد بالطاقة .تعمل وحدتا
اإلدخال/اإلخراج على توفير القدرة التخزينية برف التخزين لوحدة التحكم في  RAIDبجهاز  .NetBackupيوفر
هذا الجزء معلومات حول اللوحة الخلفية لرف التخزين.

الجدول 1-7

اللوحة الخلفية لرف التخزين

الرقم

العنصر

التفاصيل

1

مؤشر  LEDلمنفذ SAS_IN

غير مضيء  -ال يتوفر ارتباط

2

منفذ SAS_IN

متصل بجهاز NetBackup

3

منفذ SAS_OUT

متصل برف التخزين الثاني ،في حالة استخدامه

4

مؤشر منفذ SAS_OUT

غير مضيء  -ال يتوفر ارتباط

5

مؤشر وحدة اإلدخال/اإلخراج

أخضر ثابت  -يتوفر ارتباط
وميض أخضر  -النشاط
أحمر  -فشل مصدر اإلمداد بالطاقة

أخضر ثابت  -يتوفر ارتباط
وميض أخضر  -النشاط
أحمر  -فشل مصدر اإلمداد بالطاقة
غير مضيء  -إيقاف التشغيل
أخضر ثابت  -استعداد
وميض أخضر  -غير متوفر
أحمر  -بدء التشغيل
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الجدول 1-7

اللوحة الخلفية لرف التخزين
التفاصيل

الرقم

العنصر

6

مؤشر  LEDلمصدر اإلمداد بالطاقة غير مضيء  -غير متصل بمصدر الطاقة
أخضر ثابت  -الطاقة جيدة
وميض أخضر  -مصدر اإلمداد بالطاقة قيد التشغيل
أحمر  -ال يمكن تشغيل الطاقة

مالحظة :عندما يبدأ رف تخزين  Symantecفي التشغيل ،تبدأ وحدة اإلدخال/اإلخراج الرئيسية )الموجودة على
الجانب األيسر من اللوحة الخلفية( بالعمل أوالً .يتحول مؤشر  LEDبها إلى اللون األخضر لبضع ثوانٍ بعد بدء
التشغيل .بينما يبدأ مؤشر  LEDلوحدة اإلدخال/اإلخراج الثانوية )الموجود على الجانب األيمن من اللوحة الخلفية( في
العمل بعد تشغيل الوحدة الرئيسية.
راجع "تسلسل بدء تشغيل األجهزة" في الصفحة .17

تسلسل بدء تشغيل األجهزة
تستلزم األجهزة من أمثلة جهاز  NetBackup 5220مجموعة متطابقة من األجهزة وأرفف التخزين وتسلسل معين
لبدء تشغيل األجهزة .ولكن ال تلزم تلك المواصفات بالنسبة لجهاز .NetBackup 5230
فيما يلي ترتيب بدء التشغيل لجهاز  NetBackup 5230وأرفف التخزين.
■

ال يتعين مطابقة الجهاز برف التخزين .فترتيب التمهيد ثابت ومحدد مسبقًا.

■

وقد أصبح استيراد تهيئة التخزين تلقائيًا في الوقت الحالي .ال يتعين استيراد تهيئة خارجية يدويًا.

■

يتعين تشغيل جميع أرفف التخزين أيًا كان نوعها في البداية ،ثم تشغيل الجهاز .يضمن هذا الترتيب أن يتعرف
الجهاز على أرفف التخزين.

■

بعد ذلك ،يمكنك متابعة التهيئة األولية على جهازك ووحدات التخزين لديك.

راجع "تشغيل رف التخزين" في الصفحة .32
راجع "تشغيل الجهاز " في الصفحة .33

حول تركيب الجهاز
تحذي :يمكن أن يزن جهاز  NetBackupوالحاويات ما يزيد عن  70رطالً ) 31.75كجم( .ويمكن أن ينتج عن
التعامل غير السليم حدوث إصابة أو تلف بالجهاز .لذا استخدم التقنيات واألدوات والمواد المالئمة عند التعامل مع
جهاز .NetBackup
فيما يلي سير عملية تركيب الجهاز:
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■

تعرف على جهاز  NetBackupورف التخزين .Symantec

■

تحقق من احتياطات األمان.

■

تحقق من متطلبات التثبيت.
تتميز قضبان الحامل المتوفرة لجهاز  NetBackup 5230بقابليتها للتمديد حتى  30بوصة ) 752مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من
 30بوصة ) 752مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة )482.6
مم(.
تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من
 36بوصة ) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض رف التخزين  19بوصة
) 482.6مم(.

■

أخرج األجهزة من عبواتها.

■

قم بتثبيت قضبان الحامل في حوامل الجهاز لجهاز  NetBackupورف التخزين  .Symantecفرف التخزين
أثقل من الجهاز .لذا ينبغي تثبيت جميع أرفف التخزين في الجانب السفلي من الحامل ،أسفل الجهاز.

■

قم بتثبيت جهاز  NetBackupورف التخزين  Symantecفي قضبان الحامل .ويبلغ ارتفاع الجهاز 2U
وارتفاع رف التخزين  .3Uويتم استخدام مسامير التوجيه باألجهزة لوضع األجهزة بشكل صحيح على القضيب.
فهو يستقر بالكامل داخل الحامل.

■

تتوفر المسامير مع الجهاز حسب الحاجة .أدخل المسامير في الحامل .استخدم المسامير في الخلف واألمام لتثبيت
األجهزة بالحامل.

■

إذا كانت قضبان الجهاز تحتوي على دبابيس مدمجة به بدالً من المسامير ،قم بتثبيت المسامير في ثقوب الحامل.
حيث يشير المسمار ذو اللون األزرق إلى الجانب السفلي من القضيب.

■

قم بتوصيل كابلي  SASبين جهاز  NetBackupورف التخزين .Symantec

■

قم بتوصيل كابلي الطاقة الالزمين لكل جهاز في مصادر تيار كهربي متردد مالئمة.

■

قم أوالً بتشغيل رف التخزين ودعه يبدأ .في حالة كان لديك رفا تخزين ،قم بتشغيل رف التخزين غير المتصل
بالجهاز .عند انتهاء بدء رف التخزين هذا ،قم بتشغيل رف التخزين اآلخر ودعه يبدأ.

■

قم بتشغيل جهاز .NetBackup

■

تأكد من عمل األجهزة بشكل سليم وابدأ عملية التهيئة الخاصة بالجهاز.

أدوات
األدوات والتجهيزات التالية مطلوبة لتركيب الجهاز.
■

مفكات  Phillipsأحجام من  M3إلى M6

■

زردية قطع قُطري

■

سكينة )لفتح الصناديق الكرتونية(

■

مالبس أو حزام رسغ أو قفازات واقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD
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■

مقياس متعدد )اختياري(

التحقق من عبوات الشحن
قبل إخراج األجهزة من العبوات ،تحقق من أن العبوات سليمة وغير تالفة.
إذ ينبغي أن تحتوي عبوات الجهاز على العناصر التالية:
■

جهاز NetBackup

■

قضبان التركيب للجهاز

■

أقفال بمسامير غلق لتوصيل الجهاز بالحامل

■

كابال تيار كهربي متردد للجهاز

■

محفظة أوراق تحتوي على معلومات الترخيص والوثائق ومحرك أقراص .USB

في حالة توفير رف تخزين واحد أو أكثر مع الجهاز ،ينبغي أن تحتوي كل عبوة رف تخزين على ما يلي:
■

رف تخزين Symantec

■

قضبان تركيب لكل رف

■

مسامير لتوصيل القضبان بالحامل

■

أقفال بمسامير مخصصة للغلق لتثبيت المسامير التي تصل القضبان بالحامل

■

كابال تيار كهربي متردد لكل رف

■

كابال  SASلكل رف

قبل إخراج األجهزة من عبواتها ،قم بإجراء عمليات التحقق التالية.
للتحقق من األجهزة قبل تفريغ المحتويات

1

تأكد من أن كمية العبوات التي تم استالمها تتطابق مع الكمية المثبتة في وثائق الشحن.

2

تحقق من أن العبوات سليمة .في حالة كانت العبوات تالفة أو مبللة بشدة ،قم بإجراء الخطوة .5
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3

تحقق من ملصق  Shock Watchالمُلحق بحاوية الشحن .في حالة كان المؤشر باللون األحمر ،قم بإجراء
الخطوة .5

4

في حالة كانت العبوات سليمة ،قم بإخراج األجهزة من عبواتها.

5

إذا كانت العبوات غير سليمة ،فتوقف عن تفريغها وحدد أية مشكالت .قم بإبالغ المدير الهندسي المحلي عن
الحالة.

تنبيه :وقم بتخزين أية أنظمة غير مغلفة في الداخل لحمايتها من عوامل الطقس .في حالة تلف المنتجات ،التقط صورًا
للبضائع التالفة وقم بحفظها في مكان آمن مع أية سجالت أو فواتير شحن.
راجع "اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) "(ESDفي الصفحة .20

اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD
تمنع المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي وأحزمة الرسغ والقفازات الكهرباء االستاتيكية من إحداث ضرر
باألجهزة .وتوفر المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي أفضل حماية ،يليها حزام الرسغ المؤرض الواقي وختامًا
القفازات الوقائية.
وتوصي  Symantecبارتداء المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي في حالة توفرها .وفي حالة عدم توفرها،
ارتدِ حزام الرسغ المؤرض الواقي ،أو القفازات الواقية عند عدم توفر حزام الرسغ.
في حالة ارتدائك المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ،تأكد من إحكام األزرار.
ارتداء حزام أو رباط الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

1

قم بفرد يدك من خالل حزام أو رباط الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD

2

أحكم جهاز الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ليلمس بشرتك كامالً.

3

ويحتوي حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDعلى سدادة أو مشبك معدني .قم بإجراء
الخطوات التالية حسب البيئة.
■

أدخل المقبس في قابس التفريغ اإللكتروستاتيكي بمنضدة العمل.
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■

قم بتركيب المشبك المعدني بسطح معدني غير مطلي بالجهاز ،أو خزانة الحامل ،أو المكون المحدد الذي
تعمل عليه.

ويمكنك التحقق من أنك خاليًا من التفريغ اإللكتروستاتيكي باستخدام مقياس مناسب .استخدم التعليمات التي تنطبق على
المقياس.
راجع "المواصفات البيئية" في الصفحة .21

المواصفات البيئية
الجدول  1-8تسرد متطلبات جهاز  NetBackupوأجهزة التخزين.
الجدول 1-8

المتطلبات البيئية

المكون

المتطلب

الجهد الكهربي االسمي لرف التخزين

 220فولت تيار متردد

درجة حرارة التشغيل

 10درجة مئوية إلي  35درجة مئوية ) 50درجة فهرنهايت إلى 95
درجة فهرنهايت(

درجة حرارة التخزين

 10درجة مئوية إلي  50درجة مئوية ) 14درجة فهرنهايت إلى 122درجة فهرنهايت(

درجة حرارة النقل

 40درجة مئوية إلي  60درجة مئوية ) 40-درجة فهرنهايت إلى 140درجة فهرنهايت(

نطاق الرطوبة النسبية للتشغيل

 10%إلى 80 %

نطاق الرطوبة النسبية للتخزين

 10%إلى 90%

نطاق الرطوبة النسبية للنقل

 5%إلى 90%

تدرج الرطوبة النسبية للتشغيل

 10درجة مئوية ) 50درجة فهرنهايت( في الساعة كحد أقصى

تدرج الرطوبة النسبية للتخزين

 15درجة مئوية ) 59درجة فهرنهايت( في الساعة كحد أقصى

ارتفاع التشغيل

 30إلى  3000مترًا ) 98.4-إلى  9842.5قدمًا(في االرتفاع من  60-مترًا إلى  1,800+مترًا ،تتراوح درجة
الحرارة المحيطة من  5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية.
عندما تتراوح نطاقات االرتفاع من  1800إلى  3000مترًا ،تنخفض
درجة الحرارة البيئية بمعدل  0.6درجة مئوية إذا زاد االرتفاع بمعدل
 100مترًا.

ارتفاع التخزين

- 30إلى  3000متر
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الجدول 1-8

المتطلبات البيئية

المكون

المتطلب

الضوضاء

>  72ديسيبل )أ(
تعكس هذه القيمة الحد األقصى للضوضاء الناتجة عن جهاز
 NetBackupعندما تكون درجة الحرارة المحيطة  25درجة مئوية
) 77درجة فهرنهايت(.

راجع "التحقق من عبوات الشحن" في الصفحة .19

التأكد من جاهزية الحامل
يجب التحقق من الحامل كما يلي:
■

تأكد من أنه تم تثبيت الحامل وتأريضه بشكل صحيح.

■

تتميز قضبان الحامل المتوفرة لجهاز  NetBackup 5230بقابليتها للتمديد حتى  30بوصة ) 752مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من
 30بوصة ) 752مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة )482.6
مم(.

■

تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من
 36بوصة ) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض رف التخزين  19بوصة
) 482.6مم(.

■

تأكد من أن ابتعاد الحامل مسافة  100سم على األقل ) 3أقدام على األقل( عن الحوائط.

■

تأكد من أن المسافة بين أية أرفف على األقل  120سم ) 4أقدام تقريبًا( إلجراء الصيانة والتهوية المالئمة وتبديد
الحرارة بشكل فعّال.

■

تأكد من عدم منع أي أجهزة أخرى لتدفق الهواء بين الخزانة والغرفة .يلزم وجود مسافة مالئمة لتبريد األجهزة.

تركيب الجهاز
يوضح هذا القسم الخطوات الالزمة لتركيب قضبان التوجيه في حامل الجهاز ولرف التخزين .عند تثبيت قضبان
التوجيه ،يمكنك تركيب الجهاز .تأكد من تركيب رف التخزين أسفل الجهاز في الحامل .رف التخزين أثقل من الجهاز
ويجب وضعه في أدنى مكان ممكن على الحامل .إذا كان لديك رفا تخزين ،فقم بتركيبهما أسفل الجهاز.
راجع "إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين" في الصفحة .22

إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين
يتم شحن رف التخزين من شركة  Symantecمع غالف واقٍ شفاف على الجهتين العليا والسفلى وجوانب الهيكل.
ال تتضمن اللوحتان األمامية والخلفية أية أغلفة .عليك إزالة الغالف قبل تركيب رف التخزين على الحامل .ال يتم
تركيب رف التخزين بشكل سليم إذا لم تتم إزالة الغالف.
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يوجد ملصقان أصفران أعلى الجزء الخلفي من الهيكل ويلتفان حتى اللوحة الخلفية .يحتوي هذان الملصقان على أرقام
تسلسلية للجهاز ورف التخزين.
إلزالة الغالف الواقي والحفاظ على الملصقان
تحذي :تأكد من وجود شخص آخر لمساعدتك في رفع رف التخزين.

1

انزع الجزء العلوي من الملصقين األصفرين من الغالف الواقي.

2

ال تتخلص من الملصقين.

3

انزع الغالف الواقي من الجزء العلوي الخلفي لرف التخزين.

4

أعد وضع الملصقين الموجودين أعلى رف التخزين أو احفظهما في مكان آمن .ربما تحتاج إلى الرجوع إلى
الملصقين فيما بعد.

5

ارفع أحد طرفي رف التخزين وانزع الغالف المغطي للجزء السفلي من الهيكل.

6

عند إزالة قرابة نصف الغالف ،ارفع الطرف اآلخر من رف التخزين إلزالة الجزء المتبقي من الغالف.

7

انزع الغالف عن جوانب رف التخزين.

8

تخلص من جميع أجزاء الغالف.

راجع "تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين  "Symantecفي الصفحة .23

تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec
يتم شحن رف تخزين  Symantecمع قضبان تركيب على الجانب األيمن واأليسر .إذ تثبت تلك القضبان رفًا قياسيًا
مقاس  19بوصة .ويتم تمييز األلواح األمامية للقضبان كألواح يمنى ويسرى .توفر الحواف التي تكون بارتفاع بوصتين
في الجوانب السفلية من القضبان رفًا يستقر عليه نظام التخزين .تتيح الموسعات المدمجة في القضبان تعديل القضبان
لتناسب عمق الحامل.
تنبيه :بسبب وزن الوحدات ،توصي  Symantecبتثبيت أرفف التخزين عند الجزء السفلي من الحامل أو بالقرب
منه.
المتطلبات
■

حامل أجهزة بمقاس  19بوصة

■

فتحة  3Uمتوفرة

■

ستة مسامير مقاس ) M5موفرة(

■

ستة صواميل قفصية )موفرة(

■

مفك مسامير  Phillipsرقم 2

■

مصباح كهربائي
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لتثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

1

حدد مكان قضيب التركيب األيسر الموجود في الصندوق الذي يتم فيه شحن رف تخزين  .Symantecيتم
تمييز لوحة التركيب عند الطرف األمامي من القضيب بالعالمة .Front Left

2

قم بتثبيت الصواميل القفصية المخصصة للغلق في الرف كما يلي:
■

حدد مكان الصواميل القفصية المخصصة للغلق مقاس  M5في العبوة التي تم إرسال رف التخزين فيها.

■

حدد الجهة السفلية الثالثة للجزء  3Uفي الجانب األمامي والخلفي للحامل حيث ترغب في تثبيت رف
التخزين.
مالحظة :يبلغ ارتفاع قضبان التركيب  .1Uوتوجد الثقوب المُستخدمة لتثبيت القضيب في الحامل في
وسط ذلك االرتفاع.

■

3

من داخل الحامل ،أدخل الصواميل القفصية المخصصة للغلق ففي الفتحات على كال الجانبين األمامي
والخلفي حيث ترغب في تثبيت قضيب التركيب .تأكد من أن الصواميل مثبتة في نفس المستوى.

قم بتوجيه قضيب التركيب األيسر بحيث تكون الحافة في أسفل الحامل وداخله .ويمكنك تعديل طول القضيب
ليالئم عمق الرف.
مالحظة :يجب أن تكون الحافة الموجودة على القضيب الذي يدعم رف التخزين داخل الحامل وفي أسفل
القضيب.

4

قم بمحاذاة ثقوب المسامير في القضيب مع الصامولة القفصية المخصصة للغلق التي قمت بتثبيتها في الرف.

5

أدخل مسامير مقاس  5Mوقم بإحكام ربطها .تم شحن المسامير مع الوحدة.

6

كرر الخطوات من  1حتى  5لتثبيت قضيب التركيب األيمن .تأكد من أن القضبان مُثبتة عند نفس االرتفاع.

تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل
تنبيه :نظرًا لوزن الوحدات ،توصي شركة  Symantecبتركيب أرفف التخزين عند الجزء السفلي من الحامل أو
بالقرب من هذا الجزء.

تحذي :يبلغ وزن رف تخزين  Symantecحوالي  71.7رطالً ) 32.5كجم( بما في ذلك األقراص المثبتة به.
استخدم الممارسات والتقنيات واألدوات المالئمة عند التعامل مع تلك المكونات.
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لتركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل

1

تحقق من تركيب قضبان التوجيه بشكل مالئم وتثبيت الحامل بإحكام.

2

أدخل الصواميل القفصية المخصصة للغلق في الفتحات على كال جانبي الواجهة األمامية للحامل لتثبيت رف
التخزين .يجب أن تكون الصواميل القفصية المخصصة للغلق في محاذاة الثقوب البينية الموجودة بالثلث العلوي
من كل أذن من أذني رف التخزين عند تركيب رف التخزين داخل الحامل.

3

حرّك رف التخزين على امتداد قضبان التثبيت في خزانة الحامل.

4

أدخل مسامير مقاس  M5في الثقوب الموجودة في أذن اللوحة األمامية مع إحكام تثبيتها .يجب أن تكون الثقوب
البينية بمحاذاة الصواميل القفصية المخصصة للغلق التي سبق تركيبها.

راجع "تركيب قضبان توجيه جهاز  "NetBackupفي الصفحة .25

تركيب قضبان توجيه جهاز NetBackup
قبل تثبيت األجهزة على الحامل:
■

راجع دليل تركيب القضبان المرفق بالجهاز .فضالً عن ذلك ،مُرفق بالدليل العديد من المسامير الالزم استخدامها
مع القضبان .إذا تم شحن الجهاز مع القضبان ذات األسنان بدالً من المسامير ،فتأكد من تثبيت األسنان في الثقوب
المناسبة لها.

■

حدد مواضع تركيب قضبان التوجيه في الحامل.

لتركيب قضبان الحامل

1

ابدأ بالقضيب الموجود على الجانب األيسر من الحامل.

2

اجعل الجانب الداخلي للقضيب في مواجهة الجانب الداخلي للحامل.

3

ثبِّت القضيب باستخدام المسامير المرفقة.

4

كرر الخطوات من األولى إلى الثالثة عند تركيب القضيب على الجانب األيمن من الحامل.

5

تحقق من أن كال القضيبين متوازيين ومثبتين بإحكام.
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الجدول 1-9

مكونات قضبان توجيه الجهاز

الرقم

الميزة

1

الدعامة األمامية

2

العضو الخارجي

3

الدعامة الخلفية

4

العضو الداخلي

5

دبوس قفل األمان

6

زر التحرير

راجع "تركيب جهاز  NetBackupعلى الحامل" في الصفحة .26

تركيب جهاز  NetBackupعلى الحامل
ينبغي تركيب الجهاز أعلى أية أرفف تخزين .وتتيح عملية التهيئة هذه توزيع الوزن على الحامل بشكل جيد.
لتركيب جهاز  NetBackupعلى الحامل

1

تأكد من تثبيت قضبان التوجيه بشكل سليم وتركيبها بإحكام.

2

أدخل أقفال مسامير الغلق في الحامل على الفور تحت قضبان التوجيه.
تقوم تلك األقفال بإحكام ربط الجهاز عند تركيبه بشكل كامل على الحامل.
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3

اسحب كال موسعي القضبان إلى أقصى قدر يمكن توسعته إليه بسهولة وأمان .ينبغي أن تسمع صوت استقرار
زر التحرير في مكانه عند توسيع القضبان بشكل كامل.
تحذي :يزن الجهاز  52رطالً على األقل ) 23.58كجم( .استخدم شخصين على األقل لرفع الجهاز أو لتحريكه.

4

ارفع الجهاز بحيث تكون اللوحة الخلفية مواجهة للجانب الخلفي من الحامل.

5

قم بإمالة الجهاز ألسفل نحو الجانب الخلفي من الحامل.

6

أدخل المسمارين "المثبتين" الخلفيين الممتدين من جانب الجهاز في فتحات القضبان في الجانب الخلفي من
موسعات القضبان.

7

اخفض الجهة األمامية من الجهاز ببطء نحو فتحات القضبان في الجانب األيمن من موسعات القضبان .يدخل
المسمار الموجود في الوسط والمسمار الموجود في الجانب األمامي من الجهاز في فتحتي القضيب.

8

ارفع أزرار تحرير قضيب التوجيه وادفع الجهاز في الحامل.

9

قم بربط الجهاز بالحامل باستخدام المسمارين الملحقين بالجهاز .وقم بتثبيتها في صواميل القفص المخصصة
للغلق المتصلة مسبقًا بالحامل في الوضع الصحيح.

راجع "حول الكابالت" في الصفحة .27

حول الكابالت
تستخدم أجهزة  NetBackupوأجهزة التخزين أنواع الكابالت التالية .تتوفر بعض الكابالت مع المنتج ،في حين
تعتبر بعض الكابالت اختيارية حسب متطلبات العميل.
الكابالت الموفرة مع المنتج:
■

كابالت التيار المتردد لتوصيل األجهزة بمصدر تيار متردد رئيسي

■

كابالت SAS

كابالت يتعين على العميل توفيرها:
■

كابالت شبكة  1جيجابت/الثانية

■

كابالت شبكة  10جيجابت/الثانية

■

كابالت قنوات ألياف للتوصيالت التي يجريها العميل وتوصيالت الجهاز

■

كابل محول  PS/2إلى USB

■

كابل KVM

توصيل كابل VGA
عند تهيئة الجهاز ،يمكن توصيل شاشة مصفوفة رسومات الفيديو ) (VGAويمكن توصيل لوحة مفاتيح بمنفذ .USB
ويمكن بدالً من ذلك ،توصيل مصفوفة رسومات الفيديو ) (VGAبمحول أو جهاز تبديل لوحة مفاتيح وفيديو وماوس.
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لتوصيل كابل VGA

1

أدخل موصل لكابل  (VGA (DB15في منفذ الفيديو باللوحة الخلفية من جهاز .NetBackup
راجع "اللوحة الخلفية للجهاز" في الصفحة .13

2

قم بتوصيل الطرف اآلخر من الكابل مباشرة بشاشة ،أو بمحول أو جهاز تبديل .KVM

توصيل أجهزة اإلرسال/االستقبال قابلة للتوصيل ذات عامل الشكل الصغير
يدعم جهاز  NetBackupبطاقات  PCIeإضافية إلنتاج الدوائر لقنوات األلياف وبطاقة واجهة الشبكة Ethernet
بسرعة  10جيجابت مع منفذين .وتتصل البطاقات باألجهزة األخرى عبر كابالت ألياف ضوئية .باستخدام بطاقة إنتاج
الدوائر )قناة ليفية( كمثال ،يوضح هذا القسم كيفية توصيل كابل ألياف ضوئية .ويُعتبر إجراء توصيل كابالت ألياف
ضوئية هو نفسه المتبع لكلتا البطاقتين.
وتتطلب كابالت األلياف الضوئية أجهزة إرسال/استقبال قابلة للتوصيل ذات عامل شكل صغير ،مزودة مع كل جهاز
يحتوي على منافذ قنوات ألياف .يبين الشكل التوضيحي جهاز إرسال/استقبال قابل للتوصيل ذا عامل شكل صغير )(1
وكابل ألياف ضوئية مُلحق به ).(2

يتم سرد أجهزة إرسال/استقبال المدعومة كما يلي:
■

Finisar

■

JDSU

تحذي :ويمكن أن تتسبب أشعة الليزر للوحة الواجهة الضوئية أو داخل األلياف الضوئية في ضرر للعين .ال تنظر
مباشرة إلى جهاز اإلرسال/االستقبال أو تقوم بتوجيه جهاز اإلرسال/االستقبال إلى عين شخص آخر.
عند توصيل األلياف الضوئية ،الحظ التالي:
■

يعتبر جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي جهازًا مانعًا للتفريغ اإللكتروستاتيكي وينبغي وضعه في بيئة واقية من
التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDومانعة لألتربة أثناء النقل والتخزين واالستخدام.

■

ويجب حماية األلياف الضوئية وأجهزة اإلرسال/االستقبال الضوئية غير المستخدمة بغطاء واقي من األتربة مثبت
في الموصالت بشكل سليم .في حالة تلوث جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي ،قم بتنظيف الواجهة الضوئية بعناية.

■

حافظ على نظافة سطح جميع الموصالت الضوئية وخلوه من أية خدوش.

■

ال تقم بضغط األلياف الضوئية أو ليها أو طيها أو إصالحها.

■

تجنب ثني األلياف الضوئية في دائرة نصف قطرها أقل من  5سم .وإال ،فقد تتلف األلياف الضوئية ،مما يقلل من
أداء النظام أو يتسبب في فقد للبيانات.
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لتوصيل األلياف الضوئية

1

ارتدِ قفازات أو أحزمة رسغ مالئمة واقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD

2

أزل غطاء جهاز اإلرسال/االستقبال عن واجهة بطاقة إنتاج الدوائر )بطاقة  FC HBAبمنفذين بسرعة 8
جيجابت(.

3

أزل األلياف الضوئية من عبوتها.

4

أزل أغطية الموصالت الضوئية.

5

قم بتوصيل الموصل الضوئي في واجهة البطاقة.

6

تأكد من إدخال الموصل الضوئي بإحكام داخل جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي.

7

قم بتوصيل الموصل الضوئي اآلخر باأللياف الضوئية بجهاز تبديل قنوات األلياف.

راجع "حول الكابالت" في الصفحة .27

توصيل كابالت الشبكة
يتم الوصول إلى منافذ الشبكة باللوحة الخلفية من الجهاز .ويُخصص منفذ اإلدارة عن بُعد لالستخدام بواسطة فريق
الدعم الفني من  Symantecأو فنيي خدمة ميدانية مُعتمدين .تبين الصورة التالية مخطط لمنافذ الشبكة .وتشمل أربعة
منافذ  Ethernetبسرعة  1جيجابت على اليسار ومنفذين  Ethernetبسرعة  10جيجابت على اليمين ومنفذ إدارة
عن بُعد ).(IPMI

تنبيه :تتم تهيئة منفذ  Ethernetاألول كمنفذ  .NIC1/eth0يتم استخدام هذا المنفذ لالتصال بالشبكة الخاصة للعميل.
وال يمكن استخدام هذا المنفذ مع شبكة عامة .ال يعمل الجهاز في حالة اتصال منفذ  NIC1/eth0بشبكة عامة.
ويمكن توصيل منافذ  Ethernet NIC2/eth1و NIC3/eth2و NIC4/eth3و NIC5/eth4وNIC6/eth5
بشبكات عامة.
راجع "توصيل أجهزة اإلرسال/االستقبال قابلة للتوصيل ذات عامل الشكل الصغير" في الصفحة .28
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توصيل الجهاز برف تخزين
يتم تركيب بطاقة  PCIeلوحدة تحكم  SAS RAIDفي إحدى فتحات المحول اإلضافية .يتم تركيب هذه البطاقة داخل
المصنع .وإذا لزم األمر ،يمكن إضافة بطاقة جديدة أو استبدال البطاقة الحالية على يد فني معتمد متخصص في هذا
المجال .وال يسمح للعمالء بالقيام بتلك العمليات.
يجب استخدام كابالت  SCSIالتسلسلية المرفقة ) (SASلتوصيل الجهاز بأحد أرفف التخزين.
عند استخدام رفين ،يتم توصيل منفذ  SAS_OUTبرف التخزين األول بمنفذ  SAS_INبرف التخزين الثاني.
يوضح المخطط التالي جهاز  NetBackup 5230متصالً برفي تخزين.

الجدول 1-10

مكونات الجهاز وأرفف التخزين

األرقام

الميزة

1

وحدة التحكم في SAS RAID
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الجدول 1-10

مكونات الجهاز وأرفف التخزين

األرقام

الميزة

2

منافذ  Ethernet 1جيجابت

3

منفذ تسلسلي

4

منفذ التحكم عن بُعد )(IPMI

5

منافذ  Ethernet 10جيجابت

6

أرفف تخزين

لتوصيل كابالت SAS

1

قم بتوصيل كابل  SASبكل منفذ من المنفذين اللذين يحمالن عالمة " "SAS INعلى رف التخزين.

2

قم بتوصيل كل كابل  SASبمنفذ محول وحدة التحكم في  RAIDاإلضافي الموجود بالجهاز.

3

عند استخدام رف تخزين ثانٍ مع جهاز  ،NetBackup 5230قم بتوصيل منافذ  SAS OUTالموجودة
على أرفف التخزين بمنافذ  SAS INالموجودة على رف التخزين الثاني.

راجع "توصيل كابالت الطاقة" في الصفحة .31

توصيل كابالت الطاقة
تنبيه :يجب تركيب الجهاز بشكل كامل وتوصيل جميع الكابالت قبل توصيل أية أجهزة بمصادر اإلمداد بالطاقة.
يحتوي جهاز  NetBackupعلى وحدتي طاقة يمكن الوصول إليهما من خالل اللوحة الخلفية للجهاز .تحتاج كل
وحدة إلى كابل طاقة تيار متردد منفصل .قم بتوصيل أحد طرفي كابل الطاقة بوحدة الطاقة ،والطرف اآلخر بمأخذ
 120فولت تيار متردد.
كما يحتوي رف التخزين أيضًا على وحدتي طاقة يمكن الوصول إليهما من خالل اللوحة الخلفية للجهاز .تحتاج كل
وحدة إلى كابل طاقة تيار متردد منفصل .قم بتوصيل كل وحدة بمأخذ  120فولت تيار متردد.

التحقق من المعلومات قبل تشغيل األجهزة
تحقق من المعلومات في الجدول  1-11بعد إكمال تثبيت الجهاز وتوصيالت الكابالت ،ولكن قبل تشغيل األجهزة.
مالحظة :تجنب توصيل األجهزة الخارجية ،مثل محركات األشرطة أو عمالء  ،SANبالجهاز حتى يتم إكمال هذه
العملية.
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تحذي :تأكد من إيقاف تشغيل مصادر الطاقة باألجهزة لمنع حدوث إصابات شخصية وحدوث ضرر باألجهزة.
تأكد من أن األجهزة والكابالت مثبتة بشكل صحيح .يُقدم الجدول التالي تعليمات للتحقق من تثبيت الجهاز.
الجدول 1-11

تأكيد التثبيت
التثبيت بشكل خاطئ

المكون

التثبيت بشكل صحيح

رف تخزين Symantec

يتم وضع رف التخزين بإحكام في الجزء رف التخزين مُثبت دون إحكام أو مثبت
في وضع مرتفع للغاية داخل خزانة
األدنى من خزانة الحامل.
الحامل.

جهاز NetBackup

يتم وضع جهاز  NetBackupبإحكام
في الجزء السفلي من خزانة الحامل.

جهاز  NetBackupمُثبت دون إحكام
أو مثبت في وضع مرتفع للغاية داخل
خزانة الحامل.

كابالت التيار الكهربي المتردد

تتصل كابالت التيار الكهربي لجهاز
 NetBackupورف التخزين بوحدات
الطاقة ومصدر التيار الكهربي المتردد.

يتم توصيل كابل طاقة واحد فقط بالجهاز.

كابالت محرك أقراص SAS

تصل كابالت  SASبمنفذي  RAIDفي يتعذر على كابل محرك أقراص SAS
واحد أو كال الكابلين توصيل منفذي
الجهاز بمنفذي  SAS INفي رف
 RAIDفي الجهاز بمنفذي  SAS INفي
التخزين.
رف التخزين.

كابالت محرك أقراص  SASلرف
التخزين الثاني ،في حالة االستخدام

تصل كابالت  SASبمنفذي  SAS INيتعذر على كابل محرك أقراص SAS
في الرف الثاني بمنفذي  SAS OUTفي واحد أو كال الكابلين توصيل رف التخزين
الثاني برف التخزين األول.
الرف األول.

تشغيل رف التخزين
يجب اتباع هذه الخطوات بالترتيب الموضح أثناء تشغيل األجهزة للمرة األولى.
تنبيه :يتعين تشغيل رف التخزين قبل تشغيل جهاز  .NetBackupعندما يتم تركيب رف التخزين ،واصل تشغيل
جهاز .NetBackup
لتشغيل رف التخزين

1

صل موصالت طاقة التيار المتردد على اللوحة الخلفية بمخرجي مصدر طاقة التيار المتردد الرئيسيين.

2

قم بتشغيل مفتاحي الطاقة.
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3

انتظر حتى يضيء مؤشر  LEDالخاص بمصدر طاقة نظام رف التخزين ومؤشر  LEDالخاص بحالة الغلق
العام الموجودان على اللوحة األمامية باللون األخضر .تأكد من إضاءة مؤشرات النشاط وحالة األقراص على
كل محرك أقراص باللون األخضر .إذا لم تضء هذه المؤشرات باللون األخضر ،فاتصل بالدعم الفني لدى شركة
.Symantec
راجع "اللوحة األمامية لرف التخزين" في الصفحة .14

4

كرر هذا اإلجراء مع رف التخزين الثاني ،إذا كان هناك رف واحد قيد االستخدام.
راجع "تشغيل الجهاز " في الصفحة .33

تشغيل الجهاز
يجب تثبيت جميع األجهزة بشكل صحيح وتوصيل جميع الكابالت بطريقة سليمة.
عند تشغيل جهاز  ،NetBackupال تقم بإزالة أية أقراص ،أو ألياف ضوئية ،أو كابالت شبكة .وإال ،فقد يتم فقد
البيانات وحدوث ضرر للجهاز.
لتشغيل جهاز NetBackup

1

صل كالً من موصلي التيار المتردد باللوحة الخلفية لجهاز  NetBackupبمأخذين رئيسيين لإلمداد بالتيار
المتردد.

2

صل شاشة بمقبس  ،VGAولوحة مفاتيح بأحد منافذ  .USBفي حالة توفر مفتاح  ،KVMقم بتوصيل كل من
الشاشة ولوحة المفاتيح بجهاز التبديل ،وتوصيل جهاز التبديل في مصفوفة عرض الفيديو ).(VGA

3

تأكد من أنه تم تشغيل رف التخزين وأنه يعمل بشكل صحيح.

4

قم بتشغيل الجهاز ،باستخدام زر التشغيل الموجود في اللوحة األمامية.

5

حدد ما إذا كان جهاز  NetBackupيعمل بشكل صحيح.
 تحقق من حالة مؤشرات  LEDالخاصة بالطاقة والنشاط على محركات األقراص المُثبتة على اللوحة األمامية. تحقق من مؤشرات  LEDلمصادر الطاقة على اللوحة الخلفية. راجع جميع مؤشرات  LEDعلى اللوحة األمامية للتأكد من حالة النظام والطاقة ومحرك األقراص وعملجميع توصيالت الكابالت بشكل صحيح.
راجع "التحقق من المعلومات قبل تشغيل األجهزة" في الصفحة .31
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تركيب NetBackup 5220
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

وثائق المنتج

■

نظرة عامة على المنتج

■

حول تركيب الجهاز

■

تركيب الجهاز على الحوامل

■

حول الكابالت

■

تشغيل الجهاز

وثائق المنتج
يصف هذا المستند إجراءات تثبيت األجهزة ألجهزة  NetBackup 5220التي تعمل باإلصدار  2.5على األقل.
ويمكن استخدام أرفف تخزين  Symantecصفر ،أو واحد ،أو اثنين مع الجهاز .يتوفر المستند للعمالء والمستخدمين.
يسرد الجدول أدناه الوثائق ذات الصلة باألجهزة لجهاز  NetBackup 5220ورف تخزين .Symantec
الجدول 2-1

الوثائق ذات الصلة بجهاز  NetBackup 5220وأرفف تخزين Symantec

المستند

الوصف

وصف المنتج

يصف جميع سمات الجهاز ورف التخزين .كما يوفر معلومات حول السالمة
وااللتزام والمعلومات المرتبطة بالبيئة.

دليل السالمة والصيانة

يوفر معلومات السالمة بشكل تفصيلي .ينبغي على جميع من يعمل على
األجهزة المقترنة بالجهاز ورف التخزين فهم جميع أمور السالمة.
كما يوفر إرشادات للمراقبة الروتينية والصيانة الفعلية للجهاز.

ويمكنك العثور على الوثائق التي تشتمل على معلومات حول أجهزة  NetBackup 52xxعلى عنوان  URLالتالي:
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
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وتشمل الوثائق الموفرة على هذا الموقع:
■

دليل مسؤول جهاز NetBackup 52xx

■

دليل مرجع أوامر NetBackup 52xx

■

دليل بدء استخدام جهاز NetBackup 5200 Series

■

دليل تحري الخلل وإصالحه لجهاز NetBackup 52xx

■

مالحظات إصدار جهاز NetBackup 52xx

راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .35

نظرة عامة على المنتج
يُعتبر جهاز  NetBackup 5220جهاز نسخ احتياطي متكامل عالي الكثافة وعالي األداء .إذ يتضمن احتياجات
النسخ االحتياطي عبر الشبكة .وهو جهاز قابل للتوسعة بسعة داخلية تبلغ  4.5تيرابايت من السعة المُنَسَقَة.
ويضم الجهاز إمكانية إضافة  48أو  72تيرابايت أخرى من التخزين الخارجي باستخدام حتى رفي تخزين
 .Symantecويعمل رف التخزين كوحدة توسيع تحتوي على  16وحدة من محركات األقراص .ويتم استخدام
قرصين من محركات األقراص للتعادل .ويوجد محرك أقراص واحد يتم استخدامه كقرص بديل .وتوفر محركات
األقراص الـ  13الباقية وحدة تخزين.
ويبلغ ارتفاع ملحق جهاز  NetBackup 5220 2Uبينما يبلغ ارتفاع ملحق رف تخزين  .Symantec 3Uويالئم
كال الجهازين أرفف قياسية بمقاس  19بوصة.
يرجى الرجوع إلى األقسام التالية في هذا المستند للحصول على تفاصيل الجهاز.
راجع "اللوحات األمامية والخلفية لجهاز  "NetBackup 5220في الصفحة .36
راجع "اللوحات األمامية والخلفية لرف تخزين  "Symantecفي الصفحة .41
راجع "األبعاد" في الصفحة .35
راجع "اللوحات األمامية والخلفية لجهاز  - NetBackup 5220التفاصيل" في الصفحة .37
راجع جدول  2-2في الصفحة .37
راجع "لوحة التحكم في الجهاز" في الصفحة .40
راجع "اللوحات األمامية والخلفية لرف تخزين  - Symantecالتفاصيل" في الصفحة .42
راجع "تسلسل بدء تشغيل األجهزة" في الصفحة .43

األبعاد
ينبغي تثبيت األجهزة األثقل على أي حامل أجهزة في أسفل الحامل .وفي حالة تثبيت أجهزة ثقيلة في أعلى الحامل ،قد
ينقلب الحامل .ومن المحتمل بدرجة كبيرة حدوث إصابة لألفراد وتلف لألجهزة .فرف التخزين  Symantecأثقل
من الجهاز .لذا ،يتعين تثبيت رف التخزين في أسفل الحامل .قم بتثبيت الجهاز أعلى أرفف التخزين.
توضح القائمة التالية أبعاد الجهاز:
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■

االرتفاع 8.7 :سم ) 3.5بوصة(

■

العرض 43.0 :سم ) 16.9بوصة(

■

العمق 70.4 :سم ) 27.8بوصة(

■

الوزن 22.7 :كجم تقريبًا ) 50رطالً(

تتميز قضبان الحامل المتوفرة لجهاز  NetBackup 5220بقابليتها للتمديد حتى  30بوصة ) 752مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من 30
بوصة ) 752مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة ) 482.6مم(.
توضح القائمة التالية أبعاد رف التخزين:
■

االرتفاع 13.1 :سم ) 5.25بوصة(

■

العرض 44.7 :سم ) 17.6بوصة(

■

العمق 56.1 :سم ) 22.1بوصة(

■

الوزن 32.5 :كجم ) 71.7رطالً(
تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من
 36بوصة ) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض رف التخزين  19بوصة
) 482.6مم(.

راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .35

اللوحات األمامية والخلفية لجهاز NetBackup 5220
تبين األشكال التالية المناظر األمامية والخلفية لجهاز .NetBackup 5220
الشكل 2-1

اللوحة األمامية للجهاز

الشكل 2-2

اللوحة الخلفية للجهاز

راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .35
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اللوحات األمامية والخلفية لجهاز  - NetBackup 5220التفاصيل
يصف هذا القسم اللوحات األمامية والخلفية والمنافذ والمؤشرات الخاصة بجهاز .NetBackup 5220
الشكل 2-3

اللوحة األمامية للجهاز  -التفاصيل

الجدول 2-2

تفاصيل اللوحة األمامية للجهاز

الرقم

الوصف

1

مقبض غلق الجهاز )مقبض واحد على كال الجانبين األيمن واأليسر(

2

وحدات مُحرك أقراص )الكمية  (8لمحركات األقراص الصلبة  SAS 2.5بوصة بسعة  1تيرابايت.
تتم تسمية فتحات القرص الصلب من  0إلى  ،7من اليسار إلى اليمين .وتُخصص الفتحة  7لمجموعة
األقراص البديلة .وتُشكل محركات األقراص تلك مجموعة  RAIDرقم .6
تحذي :ال تقم بإعادة ترتيب محركات األقراص .فيجب أن تظل األقراص في الفتحات المُثبتة بمعرفة
المصنع للتشغيل الصحيح للجهاز.

3

مقبض وحدة محرك األقراص )الكمية واحد لكل وحدة محرك أقراص(

4

فتحة محرك أقراص رفيعة )ال تتوفر الوظائف مع جهاز (NetBackup 5220

5

حاوية مرنة تحتوي على محركي أقراص صلبة  SATAغير قابلين لالستبدال ) .(HDDsوتُشكل
محركات األقراص تلك مجموعة  RAIDرقم  .1ويندمج محركا  SATAفي الجهاز كأقراص نظام.

6

لوحة التحكم

يبين الشكل التالي تعيينات الفتحات لوحدات محركات األقراص في الجهاز .تحتوي الفتحة  7على مجموعة األقراص
البديلة .وتتم تهيئة األقراص في المصنع .ال تقم بإعادة ترتيب األقراص من مواقعها األصلية.
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الشكل 2-4

مواقع فتحات وحدة محرك أقراص الجهاز

توضح الصورة الفوتوغرافية والقائمة التالية اللوحة الخلفية للجهاز.
الشكل 2-5

تفاصيل اللوحة الخلفية للجهاز

الجدول 2-3

تفاصيل اللوحة الخلفية للجهاز

الرقم

الوصف

1

فتحات بطاقات إضافات  (PCI Express (PCIeذات الوضع المنخفض )الكمية (2

2

فتحات بطاقات إضافات  PCIeذات االرتفاع الكامل )الكمية (3

3

وحدة علوية لإلمداد بالطاقة

4

مقبس الطاقة العلوي

5

مقبس الطاقة السفلي

6

وحدة سفلية لإلمداد بالطاقة

7

وحدة توسيع اإلدخال/اإلخراج )غير متوفرة(

8

منفذ إدارة عن بُعد ،يُعرف أيضًا بمنفذ IPMI

9

منفذ  NIC2 Ethernetلشبكة اإلنتاج أو المعمل الخاص بالعميل

10

منفذ  Ethernetلإلدارة الخاصة  NIC1للكمبيوتر المحمول

 11و12

منافذ USB 2.0
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الجدول 2-3

تفاصيل اللوحة الخلفية للجهاز

الرقم

الوصف

13

موصل ) DB-9 Serial Bمحجوز(

14

منفذ مصفوفة رسومات الفيديو )(VGA

15

موصل RJ-45 Serial A

يتم ترقيم فتحات  PCIeالخمس من األعلى إلى األسفل ومن اليسار إلى اليمين .يحدد التخطيط التالي خمس فتحات.
الشكل 2-6

أرقام فتحات  PCIeللجهاز

عند تثبيت بطاقات  FC HBAفي الفتحتين  2أو  ،4يمكن استخدامهما كبطاقات خادم وسائط النقل الضوئي ).(FTMS
تتم تهيئة منفذ واحد على كل بطاقة كمنفذ بادئ .يتم إظهار هذا المنفذ باللون األصفر في الرسم التوضيحي التالي .وتتم
تهيئة المنفذ اآلخر على كل بطاقة كالمنفذ الهدف ويتم إظهاره باللون األزرق .يمكن استخدام بطاقة  FC HBAالمثبتة
في الفتحة  3كبادئ إللغاء تكرار الشريط.
الشكل 2-7

منافذ FTMS

راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .35
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لوحة التحكم في الجهاز
يقدم هذا القسم عرضًا فعليًا ومواصفات فنية للوحة التحكم الموجودة في الركن األيمن العلوي من لوحة الجهاز األمامية.
الشكل 2-8

لوحة التحكم في الجهاز

الجدول 2-4

تفاصيل لوحة التحكم في الجهاز

الرقم
1

الصورة

وظيفة مؤشر LED
نشاط القرص الصلب
يشير الضوء األخضر الذي يومض بشكل عشوائي إلى نشاط محرك األقراص
الصلبة ).(SAS
ويعني عدم وجود ضوء إلى عدم نشاط محرك األقراص الصلبة.

2

نشاط بطاقة NIC 1
يشير الضوء األخضر المستمر إلى وجود اتصال بين النظام والشبكة التي يتصل
بها.
يشير الضوء األخضر الوامض إلى نشاط الشبكة.

3

نشاط NIC 2
يشير الضوء األخضر المستمر إلى وجود اتصال بين النظام والشبكة التي يتصل
بها.
يشير الضوء األخضر الوامض إلى نشاط الشبكة.
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الجدول 2-4
الرقم
4

تفاصيل لوحة التحكم في الجهاز
الصورة

وظيفة مؤشر LED
يشير اللون البرتقالي الثابت لحالة النظام إلى حالة هامة أو غير قابلة لالسترداد.
ويشير الضوء األخضر الثابت إلى عملية تشغيل عادية.
ويشير الضوء األخضر الوامض إلى انخفاض األداء.
ويشير اللون البرتقالي الوامض إلى حالة غير هامة.
ويشير عدم وجود ضوء إلى أنه يتم إجراء وظيفة أو أن النظام متوقف عن
التشغيل.

5

الطاقة/سكون
يشير الضوء األخضر المستمر إلى احتواء النظام على طاقة مستخدمة به أو أن
النظام في حالة .S0
ويشير الضوء األخضر الوامض إلى وجود النظام في حالة سكون أو في حالة
.ACPI S1
ويشير عدم وجود ضوء إلى إيقاف تشغيل الطاقة أو أن النظام في حالة ACPI
 S4أو .S5

6

تعريف النظام
يشير الضوء األزرق الثابت إلى نشاط تعريف النظام.
يشير عدم وجود ضوء إلى عدم تنشيط تعريف النظام.

راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .35

اللوحات األمامية والخلفية لرف تخزين Symantec
تبين األشكال التالية المناظر األمامية والخلفية لرف تخزين .Symantec
الشكل 2-9

اللوحة األمامية لرف تخزين Symantec
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الشكل 2-10

اللوحة الخلفية لرف تخزين Symantec

راجع "نظرة عامة على المنتج" في الصفحة .35

اللوحات األمامية والخلفية لرف تخزين  - Symantecالتفاصيل
تحتوي اللوحة األمامية لرف التخزين على  16وحدة محرك أقراص  .SASويتم استخدام محركي أقراص للتعادل.
تحتوي الفتحة  16على محرك أقراص يتم استخدامه كقرص بديل .وتشكل محركات األقراص الثالثة عشر وحدة
التخزين .RAID6
يبين الشكل التوضيحي التالي تعيينات الفتحات لمحركات األقراص.
الشكل 2-11

تعيينات فتحات محركات أقراص رف التخزين

تحتوي كل وحدة إدخال/إخراج في رف تخزين  Symantecعلى ثالثة منافذ شبكية؛ منفذ تسلسلي ومنفذ إدخال
 SASومنفذ إخراج  .SASتقع وحدة اإلمداد بالطاقة المزودة بمراوح أسفل وحدة اإلدخال/اإلخراج.
الشكل 2-12

اللوحة الخلفية لرف التخزين
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الرقم

المكون

الوظيفة

1

منفذ تسلسلي

يستخدم بواسطة الدعم الفني من .Symantec

2

مزالج التحرير

يغلق وحدات اإلدخال/اإلخراج ويسمح بإزالة الوحدة.

3

وحدة اإلدخال/اإلخراج رقم  1توفر اتصاالً زائدًا من رف التخزين إلى جهاز معين ،أو إلى رف تخزين
آخر.

4

منفذ SAS_IN

يوصل رف التخزين بجهاز معين ،أو برف تخزين آخر.

5

منفذ SAS_OUT

يوصل رف تخزين برف تخزين آخر عند وجود أكثر من رف تخزين واحد.

6

وحدة اإلدخال/اإلخراج رقم  2توفر اتصاالً زائدًا من رف التخزين إلى جهاز معين ،أو إلى رف تخزين
آخر.

7

وحدة اإلمداد بالطاقة رقم 1

توصل مصدر تيار متردد زائدًا برف تخزين.

8

المروحة رقم 1

توفر تبريدًا بالهواء لوحدة اإلمداد بالطاقة رقم  1وداخل رف التخزين .لمعرفة
التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى معلومات حول التحكم في الجهاز في دليل
مسؤول جهاز .NetBackup 52xx

9

المروحة رقم 2

توفر تبريدًا بالهواء لوحدة اإلمداد بالطاقة رقم  1وداخل رف التخزين .لمعرفة
التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى معلومات حول التحكم في الجهاز في دليل
مسؤول جهاز .NetBackup 52xx

10

وحدة اإلمداد بالطاقة رقم 2

توصل مصدر تيار متردد زائدًا برف تخزين.

11

المروحة رقم 3

توفر تبريدًا بالهواء لوحدة اإلمداد بالطاقة رقم  2وداخل رف التخزين .لمعرفة
التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى معلومات حول التحكم في الجهاز في دليل
مسؤول جهاز .NetBackup 52xx

12

المروحة رقم 4

توفر تبريدًا بالهواء لوحدة اإلمداد بالطاقة رقم  2وداخل رف التخزين .لمعرفة
التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى معلومات حول التحكم في الجهاز في دليل
مسؤول جهاز .NetBackup 52xx

راجع "توصيل جهاز ورف أو رفي تخزين" في الصفحة .61

تسلسل بدء تشغيل األجهزة
توجد متطلبات بدء تشغيل خاصة بجهاز  NetBackup 5220عند استخدامه مع رف تخزين واحد أو اثنين.
فيما يلي ترتيب بدء التشغيل لجهاز  NetBackup 5220وأرفف التخزين.
■

تأكد من وجود مجموعة متطابقة من األجهزة وأرفف التخزين.
يمكنك الرجوع إلى الملصقات الصفراء الموجودة على اللوحة الخلفية لرف التخزين عند إزالة الغالف الواقي عن
رف التخزين.
يمكن العثور على أرقام تسلسل الجهاز ورف التخزين في الجزء الخلفي من رف التخزين .على الجانب األيمن
من رف التخزين ،اسحب اللسان من الهيكل.
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■

يشير رقم  HOSTإلى الجهاز.

■

قد تجد رقم تسلسل الجهاز على الجزء األمامي من الجهاز .على الجانب األيسر للجهاز ،اسحب اللسان من الجهاز.
قارن بين رقم تسلسل واألرقام المطابقة له على رف التخزين.

■

قم بتشغيل رف التخزين المتصل بالجهاز .اترك رف التخزين بعض الوقت حتى يبدأ التشغيل.

■

قم بتشغيل رف التخزين الثاني إذا كان لديك وحدة ثانية .دعه يبدأ في التشغيل.

■

قم بتشغيل الجهاز.

مالحظة :عندما يبدأ تشغيل جميع األنظمة تأكد من أنك لم تفصل الوحدات أو توقفها عن التشغيل دون إيقافها عن
التشغيل بشكل آمن .إذا كنت تقطع االتصال بين الجهاز وأرفف التخزين بالفعل ،فعليك القيام بمهام إضافية.
غيِّر ترتيب التمهيد على مستوى إعدادات  BIOSالخاصة بالنظام.
قم باستيراد التهيئة الخارجية الخاصة بمصفوفات  RAIDللتخزين.
راجع "إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين" في الصفحة .54
راجع "تشغيل رف التخزين والجهاز" في الصفحة .64

حول تركيب الجهاز
يجب تناول العديد من العوامل والتحقق منها لتتمكن من تركيب مكونات الجهاز .توصي الممارسات المثالية بمراجعة
المعلومات الواردة في هذه األقسام قبل بدء العمل.
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طريقة تركيب الجهاز بالتسلسل
فيما يلي طريقة تركيب الجهاز الرئيسي بالتسلسل:
■

تعرف على جهاز  NetBackup 5220ورف تخزين .Symantec

■

تحقق من احتياطات األمان.

■

تحقق من متطلبات التثبيت.

■

■

تتميز قضبان الحامل المتوفرة لجهاز  NetBackup 5220بقابليتها للتمديد حتى  30بوصة ) 752مم(.
وهذه المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل
أطول من  30بوصة ) 752مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض الجهاز 19
بوصة ) 482.6مم( .تأكد من وجود المساحة المناسبة على الجانب األيمن الستيعاب الجهاز بإحكام.

■

تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول
من  36بوصة ) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض رف التخزين 19
بوصة ) 482.6مم( .تأكد من وجود المساحة المناسبة على الجانب األيمن الستيعاب رف التخزين بإحكام.

أخرج األجهزة من عبواتها.
مالحظة :في حالة شراء رف تخزين  Symantecوجهاز  NetBackup 5220في نفس الوقت ،يتم تثبيت
بطاقة وحدة التحكم  RAIDوالملحقات قبل الشحن .أما في حالة شراء رف التخزين في وقت الحق ،يجب شراء
بطاقة وحدة التحكم  RAIDوالملحقات وتثبيتها في جهاز  .NetBackup 5220اتصل بالدعم الفني من
 Symantecحسب الحاجة.

■

قم بتثبيت قضبان خزانة الرف لجهاز  NetBackup 5220ورف تخزين .Symantec

■

اطلب مهندس الدعم الفني لتركيب بطاقة وحدة التحكم  RAIDوملحقاتها ،حسب الحاجة.

■

اطلب مهندس الدعم الفني لتركيب بطاقات  PCIأخرى ،حسب الحاجة.

■

قم بإزالة الغالف الواقي من الجهة الخارجية لرف التخزين.

■

قم بتثبيت جهاز  NetBackup 5220ورف تخزين ) Symantecحسب الحاجة( في حامل.

■

قم بتوصيل كابلين  SASبين جهاز  NetBackup 5220ورف التخزين األول من  ،Symantecحسب
الحاجة.

■

قم بتوصيل كابلين  SASبين رف التخزين األول من  Symantecورف التخزين الثاني ،حسب الحاجة.

■

قم بتوصيل جميع كابالت التيار المتردد واألجهزة الطرفية.

■

قم بتشغيل طاقة رف التخزين رقم  1ودعه يبدأ.

■

قم بتشغيل طاقة رف التخزين رقم  2ودعه يبدأ.

■

قم بتشغيل الجهاز.

■

تأكد من أن األجهزة تعمل بشكل صحيح.
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راجع "األدوات والمقاييس" في الصفحة .49

المتطلبات البيئية
يوضح هذا القسم بيئات التشغيل والتخزين .وتشمل المعلمات درجة الحرارة والرطوبة واالرتفاع والضوضاء .قبل
تثبيت أية أجهزة ،تحقق مما إذا كانت البيئة الخارجية تتوافق مع ظروف التشغيل السليم لألجهزة.
المكون

التفاصيل

درجة حرارة التشغيل )أ(

النطاق األدنى؛ يتراوح من  10درجة مئوية إلى  35درجة مئوية
نطاق الجهاز؛ يتراوح من  5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية
نطاق رف التخزين؛ يتراوح من  10درجة مئوية إلى  35درجة
مئوية

درجة حرارة التخزين

تتراوح من  40-درجة مئوية إلى  60+درجة مئوية ) 40-إلى
 70) (-40إلى (60

درجة حرارة النقل

تتراوح من  40-درجة مئوية إلى  70+درجة مئوية ) 40-إلى
 70) (-40إلى (60

اختالف درجة الحرارة القصوى في الساعة

 10درجة مئوية/ساعة

رطوبة التشغيل

 10%رطوبة نسبية إلى  80%رطوبة نسبية ))10-85
((8-80

ارتفاع التشغيل

 30.5-متر إلى  3000+متر )(0-3000

ارتفاع النقل

 30.5متر إلى  3000+متر ) (0-3000أقل من  35درجةمئوية

الضوضاء )ب(

أقل من  72ديسيبل )(72) (60

مالحظة :أ :تتراوح درجة حرارة التشغيل من  5درجة مئوية إلى  35درجة مئوية عند وجود جهاز NetBackup
 5220على ارتفاع يتراوح بين  60-متر و 1800+متر .وتقل درجة الحرارة بنسبة  0.6درجة مئوية لكل 100
متر زيادة عند وجود الجهاز عند ارتفاع يتراوح بين  1800متر و 3000متر .ب :ويتم إنشاء أقصى ضوضاء بواسطة
جهاز  NetBackup 5220عندما تكون درجة حرارة الجو المحيطة  25درجة مئوية.
راجع "نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة" في الصفحة .47
راجع "السالمة الكهربية" في الصفحة .48
راجع "قائمة التحقق البيئية" في الصفحة .46

قائمة التحقق البيئية
يوضح الجدول التالي قائمة التحقق البيئية التي يتعين إكمالها قبل تثبيت الجهاز.
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الجدول 2-5

االعتبارات البيئية

العنصر

المتطلب

إعداد المنشأة

أن تفي األرضية بمتطلبات تحمل الحمل .أن تكون األجهزة الحافظة والمنظمة لألسالك
والساللم والفتحات جاهزة .أن تكون جميع اإلنشاءات كاملة.

تكييف الهواء

في حالة تجاوز درجة الحرارة في الغرفة  35درجة مئوية ،قم بتثبيت مكيفات الهواء التي
يمكن إعادة تشغيلها فور استرداد فشل الطاقة .ال تجعل مكيف الهواء أسفل األجهزة مباشرة.

الحماية من الرطوبة

في حالة كانت الرطوبة النسبية أكبر من  ،70%يجب تثبيت جهاز إزالة الرطوبة .ومن
أمثلة تلك األجهزة مكيف الهواء الذي يوفر وظيفة إزالة الرطوبة أو مزيل الرطوبة الذي
يتم استخدامه ألغراض خاصة .ويجب منع حدوث تسرب للمياه والتقطير والتكاثف جميعها
في غرفة األجهزة.

التسخين

في حالة كانت درجة الحرارة في الغرفة أقل من الحد األدنى المذكور  10درجة مئوية،
سيتطلب األمر توفير أجهزة تسخين.

الوقاية من األتربة

في حالة وجود غرفة األجهزة بالقرب من مصدر محتمل لألتربة أو مواد جسيمية أخرى،
يجب تركيب نافذة مزدوجة مصنوعة من سبيكة األلومونيوم وباب مقاوم للحريق للحماية
من السرقة .ويجب إبعاد األجهزة عن الباب واستخدام عارضة لمنع حدوث التلوث بسبب
األتربة.

الحماية من ضربات الصواعق

يجب أن تحتوي غرفة األجهزة على جهاز واقٍ من الصواعق كمانعة الصواعق أو حاجز
الصواعق .ويجب أن يتشارك تأريض جهاز الحماية من الصواعق والتأريض الوقائي
لغرفة األجهزة جسم تأريض واحدًا.

إضافة إلى ذلك ،تأكد من توفر المتطلبات الخاصة التالية:
■

قبل التثبيت ،تحقق مما إذا كنت بحاجة إلى إرسال شهادة التأهيل الخاصة بشركة التثبيت إلى إدارة الممتلكات
المسؤولة عن موقع التثبيت.

■

قبل النقل ،تأكد من أن أبعاد الجهاز تتوافق مع متطلبات ممرات النقل )مثل المصاعد والممرات(.

أثناء نقل األجهزة ،تجنب التصادم مع األبواب ،أو الحوائط ،أو أية هياكل أخرى .وتجنب لمس سطح المكونات بقفازات
متسخة.
راجع "المتطلبات البيئية" في الصفحة .46
راجع "نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة" في الصفحة .47
راجع "السالمة الكهربية" في الصفحة .48

نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة
يحتوي كل من جهاز  NetBackup 5220ورف التخزين  Symantecعلى وحدات طاقة ،تتصل بمصدر التيار
الكهربي المتردد الرئيسي .وتوفر كلتا الوحدتين ،على كال الجهازين ،طاقة وفيرة في حالة التعطل.
ويتم توفير سلكي طاقة )سلك واحد لكال الجهاز ورف التخزين( .قم بتوصيل كل سلك طاقة بمصدر تيار كهربي متردد
مستقل.
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يوضح هذا القسم متطلبات اإلمداد بالطاقة لجهاز  .NetBackup 5220قبل تثبيت الجهاز ،تحقق مما إذا كانت وحدة
اإلمداد بالطاقة تتوافق مع ظروف التشغيل السليم للجهاز.

في حالة تثبيت أجهزة  NetBackup 5220متعددة في الموقع ،تحقق من توافق توزيع الطاقة في غرفة الجهاز مع
متطلبات الطاقة .ينبغي تضمين طاقة اإلدخال القصوى وكمية األجهزة في التخطيط.
الجدول 2-6

قيم الطاقة

المكون

المكون الفرعي

النظام األساسي

رف التخزين

استهالك الطاقة

أقصى استهالك للطاقة

 750وات

 580وات

معلمات الطاقة

نطاق جهد التيار المتردد

 100فولت إلى  127فولت

 200فولت إلى  240فولت

نطاق تردد التيار المتردد

 47هرتز إلى  63هرتز

 47هرتز إلى  63هرتز

يحتوي الجهاز على وحدتي طاقة تقدمان وفرة في الطاقة .عند تحديد تثبيت موقع الجهاز وأرفف التخزين ،عليك مراعاة
ما يلي:
راجع "المتطلبات البيئية" في الصفحة .46
راجع "نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة" في الصفحة .47
راجع "قائمة التحقق البيئية" في الصفحة .46

السالمة الكهربية
استخدم أفضل الحلول لضمان احتواء بيئتك على اإلعداد السليم ألعمال الكهرباء.
■

تحقق من التأريض السليم للوحدة الرئيسية لإلمداد بالتيار المتردد.

■

يجب توفير حماية من التيار والحمل الزائدين للنظام بالكامل.

■

يجب أن توفر الدوائر وقواطع الدوائر الكهربائية المرتبطة حماية كافية من الطاقة والحمل الزائدين.

■

افصل وحدة اإلمداد بالطاقة عن أحمال التوزيع الكبيرة األخرى أو المحركات لمنع احتمالية حدوث تلف لجهاز
 .NetBackup 5220من أمثلة األنظمة التي تسحب تيارًا بقدر كبير مكيفات الهواء ،أو المصاعد ،أو ماكينات
المصانع.

راجع "نظرة عامة على اإلمداد بالطاقة" في الصفحة .47

إرشادات تبديد الحرارة
للحصول على أفضل صيانة وتهوية وتبديد للحرارة ،انتبه إلى ما يلي عند تثبيت الجهاز ورف التخزين في خزانة
األرفف.
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■

للحصول على التهوية المالئمة ،ينبغي أن تكون خزانة األرفف بعيدة عن الحوائط المحيطة بمقدار  100سم على
األقل ) 4بوصة( وعن أي خزانة )خزانات( أخرى بمقدار  120سم ) 4بوصة( على األقل.

■

للحفاظ على تدفق هواء حملِي بين الخزانة وغرفة الجهاز ،تأكد من عدم وجود عوائق على جميع جهات الخزينة.

■

يوصى بترك مسافة تبلغ  1U (1U=44.45مم( فوق كل جهاز وأسفله.

راجع "تدفق الهواء" في الصفحة .49

تدفق الهواء
يأخذ  NetBackup 5220الهواء من اللوحة األمامية )عبر فجوات في األمام( ويقوم بتمريره عبر النظام .وتتخلص
المراوح من الهواء من الجانب الخلفي للجهاز .حيث يتدفق الهواء من األمام إلى الخلف .ويمكن تثبيت طرف الفتحة
االختياري على اللوحة األمامية بدون أي تقليل في حركة الهواء.
الشكل 2-13

تدفق الهواء في جهاز NetBackup 5220

راجع "إرشادات تبديد الحرارة" في الصفحة .48

األدوات والمقاييس
يتم وصف األدوات والتجهيزات والمقاييس المطلوبة للتثبيت.
■

مفكات  Phillipsأحجام من  M3إلى M6

■

زردية قطع قُطري

■

سكينة )لفتح الصناديق الكرتونية(
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■

حزام الرسغ لمنع التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

■

قفازات لمنع التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

■

مقياس متعدد

الجدول 2-7
Name
مجموعة األدوات

مقياس متعدد

حزام الرسغ لمنع التفريغ
اإللكتروستاتيكي )(ESD

قفازات لمنع التفريغ
اإللكتروستاتيكي )(ESD

رباط لتأمين األسالك أو
الكابالت

أدوات
مثال
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فيما يلي المستندات الموصى بها.
الجدول 2-8

المستندات

النوع

اسم )أسماء( المستندات

الوصف

رسومات الموقع

تخطيط الشبكة وتخطيط غرفة األجهزة
ومخططات الكابالت/الطاقة.

رسومات معمارية/هيكلية بعالمات بها
عالمات "حسب البناء"

المستندات الفنية

جهاز  NetBackup 5220ورف
التخزين :Symantec

توفر تلك المستندات معلومات إضافية حول
استخدام األجهزة.

■

مالحظات اإلصدار

■

دليل السالمة والصيانة

راجع "اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) "(ESDفي الصفحة .51

اإلجراءات الوقائية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD
يمنع حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDالكهرباء اإلستاتيكية الصادرة من الجسم البشري من
تدمير األجهزة .لمنع التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDالصادر من المالبس ،يُوصى بارتداء مالبس واقية من التفريغ
اإللكتروستاتيكي ) .(ESDفي حالة عدم توفر حزام رسغ مستخدم واقٍ من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) ،(ESDارتدِ
قفازات واقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD
راجع "طريقة تركيب الجهاز بالتسلسل" في الصفحة .45

ارتداء حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD
الرتداء حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

1

قم بفرد يدك من خالل حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD

2

قم بإحكام ربط المشبك وتأكد من أن حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDيلمس بشرتك
بالكامل.

وقد يشتمل حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDعلى سدادة أو مشبك معدني .لتوصيل حزام
الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDبقابس تفريغ إلكتروستاتيكي ) .(ESDأدخل طرف التأريض
لحزام الرسغ بقابس  ESDبالخزينة ،كما هو موضح أدناه.
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الشكل 2-14

حزام رسغ واقٍ من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDبقابس

لتوصيل حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDبمشبك معدني ،قم بتوصيل المشبك المعدني بالفتحة
المربعة بجانب الخزينة.
الشكل 2-15

حزام رسغ واقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDبمشبك معدني

تأكد من تثبيت مشبك حزام الرسغ .أدخل موصل التأريض بإحكام في مأخذ  ESDأو صل المشبك المعدني بإحكام
بالفتحة المربعة بالخزينة.
راجع "ارتداء القفازات والمالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) "(ESDفي الصفحة .52

ارتداء القفازات والمالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD
عند تحريك األجهزة ،ارتدِ القفازات الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )) (ESDفي حالة عدم إمكانية ارتداء حزام
الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) ،((ESDكما هو مبين أدناه.
الشكل 2-16

القفازات الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD
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ال يمكن لحزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDمنع الكهرباء اإلستاتيكية التي يسببها االتصال بين
األجهزة ومالبس األشخاص .يوصى بارتداء مالبس واقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD
تأكد من إحكام أزرار المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD
الشكل 2-17

المالبس الواقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي )(ESD

راجع "التأكد من جاهزية الحامل" في الصفحة .53

التأكد من جاهزية الحامل
تأكد من أنه تم تأريض خزانة الحامل وتثبيتها بشكل صحيح .يجب أن تكون المساحة بين أي خزانتين على األقل 120
سم ) 4قدم تقريبًا( إلجراء الصيانة المالئمة والتهوية الكافية وتبديد الحرارة بشكل فعّال .تأكد من عدم وجود مساحة
محصورة كونتها األجهزة في الخزانة للحفاظ على تدفق الهواء بشكل سليم بين الخزانة وغرفة األجهزة.
تتميز قضبان الحامل المتوفرة لجهاز  NetBackup 5220بقابليتها للتمديد حتى  30بوصة ) 752مم( .وهذه
المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من 30
بوصة ) 752مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة ) 482.6مم( .تأكد
من وجود المساحة المناسبة على الجانب األيمن الستيعاب الجهاز بإحكام.
تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه المسافة
هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من  36بوصة
) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض رف التخزين  19بوصة ) 482.6مم( .تأكد
من وجود المساحة المناسبة على الجانب األيمن الستيعاب رف التخزين بإحكام.
إذا لم يكن حجم الحامل صحيحًا ،فاتصل بالدعم الفني من .Symantec
راجع "طريقة تركيب الجهاز بالتسلسل" في الصفحة .45
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تركيب الجهاز على الحوامل
عندما يكون لديك جميع األدوات والمعدات التي تحتاجها ،يمكنك البدء في تركيب الجهاز .كما يوصى بتركيب رف أو
أرفف التخزين في الجزء السفلي من الحامل نظرًا لثقل وزنها.

إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين
يتم شحن رف التخزين من شركة  Symantecمع غالف واقٍ شفاف على الجهتين العليا والسفلى وجوانب الهيكل.
ال تتضمن اللوحتان األمامية والخلفية أية أغلفة .عليك إزالة الغالف قبل تركيب رف التخزين على الحامل .ال يتم
تركيب رف التخزين بشكل سليم إذا لم تتم إزالة الغالف.
يوجد ملصقان أصفران أعلى الجزء الخلفي من الهيكل ويلتفان حتى اللوحة الخلفية .يحتوي هذان الملصقان على أرقام
تسلسلية للجهاز ورف التخزين.
إلزالة الغالف الواقي والحفاظ على الملصقان
تحذي :تأكد من وجود شخص آخر لمساعدتك في رفع رف التخزين.

1

انزع الجزء العلوي من الملصقين األصفرين من الغالف الواقي.

2

ال تتخلص من الملصقين.

3

انزع الغالف الواقي من الجزء العلوي الخلفي لرف التخزين.

4

أعد وضع الملصقين الموجودين أعلى رف التخزين أو احفظهما في مكان آمن .ربما تحتاج إلى الرجوع إلى
الملصقين فيما بعد.

5

ارفع أحد طرفي رف التخزين وانزع الغالف المغطي للجزء السفلي من الهيكل.

6

عند إزالة قرابة نصف الغالف ،ارفع الطرف اآلخر من رف التخزين إلزالة الجزء المتبقي من الغالف.

7

انزع الغالف عن جوانب رف التخزين.

8

تخلص من جميع أجزاء الغالف.

راجع "تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين  "Symantecفي الصفحة .55
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تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec
يتم شحن كل قضيب تركيب أيسر وأيمن لرف تخزين  Symantecكوحدة .يبتعد الجانب األمامي والخلفي لكل قضيب
بمقدار بوصات قليلة للسماح بالمالءمة الدقيقة في خزانة الحامل .يشتمل الجانب السفلي من كل قضيب على رف معدني
قوي يستقر عليه رف تخزين .Symantec
لتثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

1

احصل على قضبان التركيب اليسرى واليمنى .يتم تثبيت الجوانب األمامية من تلك القضبان على الجانب األيمن
من الدعامات المعدنية الرأسية لخزانة الحامل.

2

قم بمحاذاة القضيب األيسر أعلى الدعامة المعدنية الرأسية بالجانب األيسر من الرف ،بحيث يكون مواجهًا
لخزانة الحامل .وتأكد من وجود رف الدعم بالجانب السفلي من القضيب داخل الخزانة .حيث يستقر رف التخزين
أعلى الرف.

3

ضع مسمار المحاذاة أعلى ثقب القضيب .وتأكد من مروره عبر الحامل وقم بتثبيت الجانب الخلفي من المسمار.

4

استخدم مسمار حامل قياسي في الثقب السفلي من القضيب ،إلحكام ربط القضيب بالحامل.

5

حّرك الجانب الخلفي من قضيب التركيب في الدعامة المعدنية الخلفية من الرف.

6

كرّر تلك الخطوات لقضيب التركيب بالجانب األيمن من الرف .وتأكد من وجود رف الدعم بالجانب السفلي من
القضيب داخل الخزانة.

راجع "تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل" في الصفحة .55

تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل
تأكد من أنه تم تثبيت قضبان التركيب اليسرى واليمنى بنجاح.

يزن الجهاز الواحد أو رف التخزين المُحمل بالكامل حتى  33كجم 73).رطلًا( .لذا يتطلب أن يقوم أكثر من شخصين
بنقل كل جهاز وتثبيته .ويمكنك إزالة مصادر الطاقة إذا كنت ترغب في تقليل الوزن أثناء التثبيت.
لتركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل

1

ارتدِ حزام رسغ وقفازات واقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD

2

حرِّك رف تخزين  Symantecبمحاذاة قضبان التركيب في خزانة الحامل.

3

قم بتثبيت جميع المسامير باستخدام مفك مسامير  Phillipsمقاس .M4
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4

تأكد من تركيب رف التخزين بشكل صحيح وتثبيت جميع المسامير بإحكام.

5

قم بتثبيت المقابض اليسرى ) (1واليمنى ) (2بدعامات األرفف باستخدام المسامير المتوفرة.
مقابض حامل رف تخزين Symantec

راجع "تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين  "Symantecفي الصفحة .55

تركيب قضبان توجيه جهاز NetBackup 5220
قبل تثبيت األجهزة في خزانة الحامل ،حدد مواضع تثبيت قضبان التوجيه بال أدوات وفقًا لتخطيط التثبيت الخاص
باألجهزة.
لتثبيت قضبان التوجيه لجهاز NetBackup 5220

1

انظر إلى الجانب األيمن من خزانة الحامل ،وضع قضيب التوجيه األيسر على الدعامة اليسرى من خزانة
الحامل.

2

حافظ على الجانب السفلي من قضيب التوجيه موازيًا ألسفل موضع التثبيت المُخطط.

3

أدخل دبابيس التوجيه بالجانب األمامي والخلفي من قضبان التوجيه في الثقوب الموجودة بالدعامات األمامية
والخلفية من الخزانة.

4

اسحب موسعات القضيب اليسرى واليمنى إلى أقصى قدر يمكن أن تُسحب إليه بسهولة وأمان.

راجع "تثبيت جهاز  NetBackup 5220على الحامل" في الصفحة .56

تثبيت جهاز  NetBackup 5220على الحامل
تحقق من أنه تم تثبيت قضبان التوجيه بنجاح.

يزن وزن الجهاز الواحد المُحمل بالكامل إلى  33كجم 73).رطلًا( .لذا يتطلب أن يقوم أكثر من شخصين بنقل الجهاز
وتثبيته.
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لتثبيت جهاز  NetBackup 5220على الحامل

1

ارتدِ حزام رسغ وقفازات واقية من التفريغ اإللكتروستاتيكي ).(ESD
مالحظة :حدد مكان المسامير الثالثة الثقيلة البارزة من الجانبين األيسر واأليمن لجهاز .NetBackup 5220
يتم تركيب تلك المسامير الثالثة في الفتحات الثالثة في موسِّعات القضبان.

2

باستخدام شخصين على األقل ،ارفع جهاز  NetBackup 5220وضعه في موسعات القضبان .تأكد من أن
فتحات القضبان تقابل المسامير الموجودة على جانبي الجهاز بإحكام.

3

حرّك الجهاز برفق في الرف.

4

إذا لزم األمر ،قم بتثبيت لوح تحميل أمامي بالجانب األمامي من كل قضيب ،باستخدام مسمار.

5

كرر الخطوات السابقة لتثبيت قضبان التوجيه بالجانب األيمن من الخزانة.

راجع "تركيب قضبان توجيه جهاز  "NetBackup 5220في الصفحة .56

حول الكابالت
يوضح هذا الفصل كيفية توصيل الكابالت بجهاز  ،NetBackup 5220بما في ذلك كابالت الشبكة والكابالت
المصنوعة من األلياف الضوئية وكابالت الطاقة.
راجع "أمثلة على الكابالت" في الصفحة .57
راجع "توصيل كابل ) VGAاختياري(" في الصفحة .59
راجع "توصيل كابالت الشبكة" في الصفحة .59
راجع "توصيل األلياف الضوئية" في الصفحة .60
راجع "توصيل كابالت الطاقة لجهاز  "NetBackup 5220في الصفحة .61
راجع "توصيل كابالت الطاقة لرف تخزين  "Symantecفي الصفحة .61

أمثلة على الكابالت
يوضح الجدول التالي أمثلة على الكابالت.
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الجدول 2-9

الكابالت

المكون
كابل محول  PS/2إلى USB

كابل KVM

كابل الشبكة  100/1000ميجابت/الثانية

ألياف ضوئية متعددة الوضع LC

كابل اتصال بيني ) SASمزود بموصالت (RAID

كابل تيار كهربي متردد

مثال
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راجع "توصيل كابل ) VGAاختياري(" في الصفحة .59

توصيل كابل ) VGAاختياري(
يعتبر توصيل كابل مصفوفة رسومات الفيديو ) (VGAاختياريًا .ويمكنك توصيل الكابل بجهاز الكمبيوتر مباشرة أو
عبر محول لوحة مفاتيح وفيديو وماوس ) (KVMأو جهاز تبديل.
لتوصيل كابل VGA

1

أدخل موصل كابل  VGAفي منفذ الفيديو بالجانب األيسر السفلي من اللوحة الخلفية لجهاز NetBackup
.5220

2

قم بتوصيل الطرف اآلخر من الكابل في محول جهاز تبديل .KVM

راجع "حول الكابالت" في الصفحة .57

توصيل كابالت الشبكة
ويشتمل جهاز  NetBackup 5220على منافذ  Ethernetبسرعة  1جيجابت ومنفذ إدارة واحد عن بُعد .ويتم
الوصول لتلك المنافذ على اللوحة الخلفية للجهاز .ويُخصص منفذ اإلدارة عن بُعد لالستخدام بواسطة فريق الدعم
الفني من  Symantecأو فنيي خدمة ميدانية مُعتمدين.
الشكل 2-18

منافذ شبكة الجهاز )اللوحة الخلفية(
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الجدول 2-10

منافذ واجهة الشبكة

المنفذ

التفاصيل

NIC1/eth0

يوفر منفذ الشبكة الخاصة /Ethernetلإلدارة قناة إلدارة نظام .NetBackup 5220
وعنوان  IPاالفتراضي هو .192.168.1.1

NIC2/eth1

يوفر منفذ  Ethernetللشبكة العامة قناة للنسخ االحتياطي لبيانات العميل.

IPMI

يمَّكن منفذ واجهة إدارة النظام األساسي الذكي تجميع البيانات عن بُعد والتحكم بحالة
الجهاز .ويتم استخدام هذا المنفذ بواسطة الدعم الفني من  Symantecفقط.

راجع "حول الكابالت" في الصفحة .57

توصيل األلياف الضوئية
يدعم جهاز  NetBackup 5220بطاقة إنتاج الدوائر )قناة ألياف (FC ،وواجهة بطاقة شبكة  10جيجابت ،وتتصل
كلتاهما بأجهزة أخرى عبر ألياف ضوئية .باستخدام بطاقة إنتاج الدوائر )قناة ليفية( كمثال ،يوضح هذا القسم كيفية
توصيل ألياف ضوئية .يعد إجراء توصيل األلياف الضوئية بواجهة بطاقة شبكة  10جيجابت هو نفس إجراء توصيل
األلياف الضوئية ببطاقة إنتاج الدوائر )قناة األلياف(.
تنبيه :ويمكن أن تتسبب أشعة الليزر للوحة الواجهة الضوئية أو داخل األلياف الضوئية في ضرر للعين .عند تثبيت
األلياف الضوئية أو أجهزة اإلرسال/االستقبال أو االحتفاظ بها ،ال تنظر في مأخذ األلياف الضوئية أو جهاز
اإلرسال/االستقبال مباشرة.
عند توصيل األلياف الضوئية ،الحظ ما يلي:
■

يعتبر جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي جهاز حساس للتفريغ اإللكتروستاتيكي وينبغي وضعه في بيئة واقية من
التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDومانعة لألتربة أثناء النقل والتخزين واالستخدام.

■

ويجب حماية األلياف الضوئية وأجهزة اإلرسال/االستقبال الضوئية غير المستخدمة بغطاء واقٍ من األتربة .في
حالة تلوث جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي ،قم بتنظيف الواجهة الضوئية بعناية.

■

حافظ على نظافة سطح جميع الموصالت الضوئية وخلوه من أية خدوش.

■

تجنب الضغط على األلياف الضوئية أو ليها أو طيها أو إصالحها .تجنب ثني األلياف الضوئية في دائرة نصف
قطرها أقل من  5سم .وإال ،فقد تتلف األلياف الضوئية ،مما يقلل من أداء النظام أو يتسبب في فقد للبيانات.

لتوصيل األلياف الضوئية

1

أزل غطاء جهاز اإلرسال/االستقبال عن واجهة بطاقة إنتاج الدوائر )بطاقة  FC HBAبمنفذين سعة  8جيجابت،
قناة ليفية(.

2

أزل األلياف الضوئية من عبوتها.

3

أزل أغطية الموصالت الضوئية.

4

قم بتوصيل الموصل الضوئي في واجهة البطاقة.
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5

تأكد من إدخال الموصل الضوئي بإحكام داخل جهاز اإلرسال/االستقبال الضوئي.

6

صل الموصل الضوئي اآلخر لأللياف الضوئية بمحول  FCأو مكتبة شرائط.

راجع "حول الكابالت" في الصفحة .57

توصيل كابالت الطاقة لجهاز NetBackup 5220
يحتوي الجهاز على وحدتي طاقة ،توجد واحدة فوق األخرى ويمكن الوصول إليها على اللوحة الخلفية للجهاز .وتتطلب
كل وحدة كابل تيار كهربي متردد منفصالً ومأخذ تيار كهربي متردد رئيسيًا.
عند توصيل كابل طاقة ،ارتدِ حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDللوقاية من اإلصابات.
لتوصيل كابالت الطاقة لجهاز :NetBackup 5220

1

قم بتوصيل أحد طرفي كابل الطاقة بوحدة الطاقة لجهاز .NetBackup 5220

2

وقم بتوصيل الطرف اآلخر لكابل الطاقة في مأخذ تيار متردد.

3

قم بتوصيل كابل الطاقة الثاني بوحدة الطاقة الثانية وبمأخذ الطاقة الثاني.

4

تأكد أن كال الكابلين متصالن ومن وجود أية أرضيات في مكانها بشكل صحيح.

راجع "توصيل كابل ) VGAاختياري(" في الصفحة .59

توصيل كابالت الطاقة لرف تخزين Symantec
يحتوي رف التخزين على وحدتي طاقة ،توجد واحدة بجوار األخرى ويمكن الوصول إليها على اللوحة الخلفية للجهاز.
وتتطلب كل وحدة كابل تيار كهربي متردد منفصالً ومأخذ تيار كهربي متردد رئيسيًا .تتضمن المعلومات المتوفرة
في هذا القسم إذا كنت تستخدم رف تخزين واحدًا أو رفين بالجهاز.
عند توصيل كابل طاقة ،ارتدِ حزام الرسغ الواقي من التفريغ اإللكتروستاتيكي ) (ESDلمنع حدوث أي ضرر للمكونات
أو األشخاص.
لتوصيل كابالت الطاقة لرف تخزين Symantec

1

قم بتوصيل أحد طرفي كابل الطاقة بوحدة الطاقة لرف تخزين .Symantec

2

وقم بتوصيل الطرف اآلخر لكابل الطاقة في مأخذ تيار متردد.

3

قم بتوصيل كابل الطاقة الثاني بوحدة الطاقة الثانية وبمأخذ الطاقة الثاني.

4

تأكد أن كال الكابلين متصالن ومن وجود أية أرضيات في مكانها بشكل صحيح.

راجع "حول الكابالت" في الصفحة .57

توصيل جهاز ورف أو رفي تخزين
توضح األشكال التالية توصيالت اللوحة الخلفية بين الجهاز ورفي التخزين .تدعم اإلصدارات  2.5من جهاز
 NetBackup 5220واإلصدارات األحدث إضافة رف تخزين واحد أو رفين.
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الشكل 2-19

جهاز  NetBackup 5220متصل برفي تخزين  - Symantecفعليًا

يوضح الشكل التالي الجهاز متصالً برفي تخزين .في هذا الرسم التوضيحي ،تم إخفاء مكونات الجهاز الرئيسية ورفي
التخزين بشكل طفيف .ولكن يمكن رؤية كابالت ومنافذ  SASاألربعة بسهولة أكثر.
الشكل 2-20

جهاز  NetBackup 5220متصل برفي تخزين  - Symantecالمنافذ والكابالت
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يوضح الرسم التخطيطي التالي منافذ  SAS OUTعلى الجهاز .كما تظهر منافذ  SAS INو SAS OUTبأرفف
التخزين .وتقوم الكابالت بتوصيل التالي:
■

تتصل منافذ  SAS INلرف التخزين األول بالجهاز.

■

تتصل منافذ  SAS OUTلرف التخزين األول بمنافذ  SAS INلرف التخزين الثاني.

■

ال تتصل منافذ  SAS OUTلرف التخزين الثاني بأي جهاز آخر.

يوضح الرسم التخطيطي التالي المنافذ المستخدمة بالجهاز وأرفف التخزين.
الشكل 2-21

جهاز  NetBackup 5220متصل برفي تخزين  - Symantecتخطيطي

راجع "اللوحات األمامية والخلفية لرف تخزين  - Symantecالتفاصيل" في الصفحة .42

تشغيل الجهاز
يوضح هذا القسم الخطوات الالزمة لتشغيل رف التخزين والجهاز.

التحقق قبل التشغيل
يُقدم هذا القسم المعلومات التي يلزم التحقق منها بعد إكمال تركيب الجهاز وتوصيالت الكابالت ،ولكن قبل تشغيل
الجهاز.

تأكد من منع حدوث أية إصابات شخصية أو ضرر باألجهزة .قبل التحقق من تركيب الجهاز وتوصيالت الكابالت،
تأكد من إيقاف تشغيل جميع توصيالت التيار الكهربي بجهاز .NetBackup 5220
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تأكد من أن الجهاز والكابالت مثبتة بشكل صحيح .يوفر الجدول التالي التعليمات التي يمكنك استخدامها للتحقق من
تثبيت الجهاز وتوصيالت الكابالت.
الجدول 2-11

تأكيد التثبيت

المكون

التثبيت بشكل صحيح

NetBackup 5220

جهاز  NetBackup 5220موضوع بإحكام جهاز  NetBackup 5220مائل أو سائب
داخل خزانة الحامل.
في خزانة الحامل.

رف تخزين Symantec

الرف ،أو األرفف مثبتة بإحكام في خزانة
الحامل.

كابالت التيار الكهربي المتردد كابالت التيار المتردد الخاصة بالجهاز متصلة
بإحكام بين وحدات الطاقة الخاصة بالجهاز
ووحدة اإلمداد بالتيار الكهربي الرئيسية.

التثبيت بشكل خاطئ

الرف مائل أو سائب داخل خزانة الحامل.

■

كابل طاقة واحد فقط متصل بالجهاز.

■

ال توجد كابالت طاقة متصلة بالجهاز.

كابالت التيار المتردد الخاصة برف التخزين
متصلة بإحكام بين وحدات الطاقة الخاصة
بالجهاز ووحدة اإلمداد بالتيار الكهربي الرئيسية.
كابالت SAS

تصل كابالت  SASببطاقة  RAIDفي الجهاز ■ كابالت  SASغير متصلة ببطاقة RAID
الموجودة في الجهاز.
بمنافذ  SAS_INبرف التخزين األول.
تصل كابالت  SASبمنافذ  SAS_OUTبرف ■ تصل كابالت  SASببطاقة  RAIDفي
الجهاز بمنافذ غير منافذ  SAS_INبرف
التخزين األول بمنافذ  SAS_INبرف التخزين
التخزين األول.
الثاني.
■ منافذ  SAS_INبرف التخزين الثاني
غير متصلة بمنافذ  SAS_OUTبرف
التخزين األول.

راجع "تشغيل رف التخزين والجهاز" في الصفحة .64
راجع "إيقاف تشغيل الجهاز وأرفف التخزين" في الصفحة .66

تشغيل رف التخزين والجهاز
تنبيه :في حالة استخدام الجهاز مع رف أو رفين من أرفف تخزين  ،Symantecقم بتشغيل رف التخزين األول
أوالً .يتصل رف التخزين هذا بالجهاز .عند تهيئة رف التخزين األول ،قم بتشغيل رف التخزين الثاني .يتصل رف
التخزين هذا برف التخزين األول.
يجب تثبيت جميع األجهزة بشكل صحيح وتوصيل جميع الكابالت بطريقة سليمة.
عند تشغيل  ،NetBackup 5220ال تقم بإزالة أية أقراص ،أو ألياف ضوئية ،أو كابالت شبكة أو التعامل معها.
وإال ،فقد يتم فقد البيانات وحدوث ضرر للجهاز.
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لتشغيل الجهاز

1

قم بتوصيل موصالت التيار المتردد باللوحة الخلفية ،على الجانب األيمن ،من الجهاز بمأخذين رئيسيين لإلمداد
بالتيار الكهربي المتردد.

يسرد الجدول التالي مكونات وحدات الطاقة لألجهزة.

2

الرقم

المكون

1

المروحة

2

مقبض الوحدة

3

مؤشر التشغيل/التنبيه

4

مأخذ التيار الكهربي المتردد

5

ورقة النابض

قم بتشغيل الطاقة من الجهة األمامية لجهاز  .NetBackup 5220يوجد زر الطاقة بالقرب من لوحة التحكم
الموجود بالجانب األيمن من الجهاز.

ويقع مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لجهاز  NetBackup 5220على لوحة التحكم الموجودة في الجهة األمامية من
الجهاز ،في الجانب العلوي األيمن.
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الشكل 2-22

لوحة التحكم لجهاز  NetBackup 5220ومفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل

الشكل 2-23

مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لجهاز NetBackup 5220

يُرجى الرجوع إلى لوحة التحكم بالجانب األمامي العلوي لجهاز  NetBackup 5220للحصول على مزيد من
المعلومات .يتم تمرير رسائل حالة النظام على الشاشة إلى األسفل .استخدم األزرار لليسار ولليمين وألعلى وألسفل
للوصول للرسائل.
تحقق من حالة مصباح  LEDلكل محرك أقراص باللوحة األمامية لجهاز  NetBackup 5220لتحديد إذا كان
جهاز  NetBackup 5220يعمل بشكل سليم .تحقق من مؤشرات  LEDلإلمداد بالطاقة على الجانب الخلفي للجهاز
للتحقق من عملها بشكل سليم.
راجع "التحقق قبل التشغيل" في الصفحة .63
راجع "إيقاف تشغيل الجهاز وأرفف التخزين" في الصفحة .66

إيقاف تشغيل الجهاز وأرفف التخزين
يوضح هذا القسم كيفية إيقاف تشغيل جهاز  .NetBackup 5220تم تصميم جهاز  NetBackup 5220لتشغيله
 24ساعة يوميًا .وفي حالة لزمت صيانة بالجهاز أو تم التخطيط إليقاف تشغيل إمدادات الطاقة أو فصلها ،قم بإجراء
الخطوات التالية إليقاف تشغيل الجهاز تمامًا.
تجنب إيقاف تشغيل الطاقة قبل أن يتم إيقاف تشغيل األقراص .وإال ،فقد تتلف األقراص وفقد البيانات .بعد إيقاف تشغيل
النظام ،انتظر دقيقة واحدة قبل التشغيل ثانية.
إليقاف تشغيل جهاز NetBackup 5220

1

في حالة وجود رف واحد أو رفي تخزين مُتصلين بالجهاز ،يتعين إيقاف تشغيل أرفف التخزين أوالً.

2

في حالة كان لديك رفي تخزين ،قم بإيقاف تشغيل رف التخزين الثاني أوالً .ويتصل هذا الرف برف التخزين
األول .وال يتصل رف التخزين الثاني بالجهاز.

3

عند إيقاف تشغيل رف التخزين الثاني ،قم بإيقاف تشغيل رف التخزين األول .يتصل هذا الرف بالجهاز.
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4

قم بتسجيل الدخول إلى قائمة  Shellلجهاز  NetBackupالخاصة بجهاز  NetBackup 5220للتحقق
من تشغيل المهام أو الوظائف .في حالة وجود مهام قيد التشغيل ،تجنب إيقاف تشغيل الجهاز حتى يتم إتمام
المهام.

5

بعد إظهار مؤشر طاقة النظام لجهاز  NetBackup 5220إيقاف تشغيل الجهاز ،قم بإيقاف تشغيل إمداد
الطاقة لجهاز .NetBackup 5220

6

تأكد من عدم وجود برامج أو مهام قيد التشغيل.

راجع "التحقق قبل التشغيل" في الصفحة .63
راجع "تشغيل رف التخزين والجهاز" في الصفحة .64
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الفصل

3

التهيئة األولية
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

حول إرشادات تهيئة الجهاز

■

حول صفحات التهيئة األولية في NetBackup Appliance Web Console

■

القيام بالتهيئة األولية على جهاز  NetBackup 52xxمن NetBackup Appliance Web Console

■

إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم رئيسي  52xxمن NetBackup Appliance Shell Menu

■

تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز

■

إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم وسائط  52xxمن NetBackup Appliance Shell Menu

■

حول تهيئة الحد األقصى لحجم وحدة اإلرسال

■

تثبيت برنامج عميل  NetBackupمن الحزم

■

تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSوNFS

حول إرشادات تهيئة الجهاز
استخدم إرشادات التهيئة التالية عند نشر أجهزة جديدة:

التهيئة األولية
حول إرشادات تهيئة الجهاز

الجدول 3-1
المعلمة

إرشادات تهيئة الجهاز
الوصف

األسماء والعناوين المطلوبة قبل بدء التهيئة ،تأكد من توفر المعلومات التالية:
■

عناوين  IPللشبكة وقناع الشبكة وعناوين  IPللبوابة لألداة.

■

أسماء الشبكات لجميع األجهزة

■

معلومات نظام أسماء النطاقات أو المضيف
إذا تم استخدام نظام أسماء النطاقات ،فتأكد من أن أسماء الشبكة لجميع األجهزة والخادم الرئيسي
يمكن حلها بواسطة نظام أسماء النطاقات ) FQHNواالسم المختصر(.
أيضًا ،تأكد من عمل كل من البحث لألمام وللخلف.
مالحظة :إذا لم يتم استخدام نظام أسماء النطاقات ،فتأكد من أنك أدخلت إدخاالت المضيف
المناسبة للجهاز أثناء التهيئة األولية.
وتشمل إدخاالت المضيف المناسبة الخادم الرئيسي وأية خوادم وسائط مشتركة في عمليات تشغيل
إلغاء التكرار لهذا الخادم وأي عمالء يتعين عليهم التواصل مع خادم الوسائط هذا.

■

■

كلمة مرور للدخول إلى الجهاز
كلمة المرور االفتراضية للدخول إلى الجهاز هي .P@ssw0rd
أسماء لوحدات تخزين NetBackup
تظهر حقول  Storage Nameفقط عندما تقوم تهيئة الجهاز كخادم وسائط .ويمكنك تغيير
األسماء االفتراضية أو تركها.
مالحظة :يمكن فقط تخصيص اسم وحدة التخزين أثناء تهيئة دور جهاز الوسائط.
فيما يلي القيم االفتراضية التي تظهر في وحدة تحكم اإلدارة لـ  NetBackupلوحدات التخزين
ومجموعات األقراص:
■ بالنسبة لـ :AdvancedDisk
اسم وحدة التخزين االفتراضية<stu_adv_<hostname :
اسم مجموعة األقراص االفتراضية<dp_adv_<hostname :
■ بالنسبة إللغاء تكرار :NetBackup
اسم وحدة التخزين االفتراضية<stu_disk_<hostname :
اسم مجموعة األقراص االفتراضية<dp_disk_<hostname :

استخدام منفذ جدار الحماية تأكد من أن المنافذ التالية مفتوحة في أي جدار حماية موجود بين خادم رئيسي وخادم وسائط:
■

(vnetd) 13724

■

(bprd) 13720

■

(PBX) 1556

■

) 7578خاص بـ  5220عند استخدام بروتوكول (TCP

لمزيد من المعلومات حول منافذ جدار الحماية لـ  NetBackupوجهاز  ،NetBackupراجع
المالحظة التقنية التالية على موقع ويب لفريق دعم .Symantec
http://www.symantec.com/docs/TECH178855
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الجدول 3-1

إرشادات تهيئة الجهاز

المعلمة

الوصف

تهيئة دور خادم الوسائط

قبل تهيئة جهاز جديد لدور خادم الوسائط ،يتعين عليك أوالً تحديث التهيئة على الخادم الرئيسي الذي
تخطط الستخدامه معه .وسواء كان الخادم الرئيسي جهازًا أو خادم  NetBackupرئيسيًا تقليديًا،
يتعين إضافة اسم خادم الوسائط هذا إلى قائمة الخوادم اإلضافية الموجودة على الخادم الرئيسي.
إذ توفر إضافة اسم خادم الوسائط إلى الخادم الرئيسي قبل تهيئة جهاز خادم الوسائط المزايا التالية
أثناء التهيئة األولية لخادم الوسائط:
■

توفر اتصاالً شبكيًا مناسبًا للسماح لخادم الوسائط بأن يصبح جزءًا من نطاق .NetBackup

■

يسمح لخادم الوسائط بإنشاء خادم التخزين وإدخاالت مجموعة األقراص.

راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .103
تراخيص خيار تخزين
القرص

يأتي الجهاز مع مفتاح ترخيص  NFRتنتهي صالحيته بعد فترة زمنية محددة .وال يقدم الجهاز رسالة
تحذير بأن مفتاح الترخيص على وشك أن تنتهي صالحيته .ولهذا السبب ،توصي Symantec
بتغيير هذا المفتاح إلى مفتاح دائم بعد تثبيت الجهاز وتهيئته .راجع دليل مسؤول جهاز Symantec
 NetBackupللحصول على معلومات وإرشادات عن كيفية عرض مفتاح ترخيص وتغييره.
مالحظة :يجب استبدال المفاتيح بمفاتيح دائمة قبل انتهاء صالحيتها.

التوافق مع إصدار
NetBackup

يشمل اإلصدار  2.6من جهاز  NetBackupعلى اإلصدار  7.6من .NetBackup
إذا كنت تخطط لتهيئة هذا الجهاز كخادم وسائط ،فاستخدم اإلرشادات التالية للخادم الرئيسي المقترن.
■

■

الخادم الرئيسي للجهاز
يجب أن يستخدم الخادم الرئيسي للجهاز الذي تخطط الستخدامه مع خادم وسائط الجهاز هذا
إصدار  2.6من برنامج الجهاز أو أحدث .وإذا كان خادم الجهاز الرئيسي يستخدم حاليًا اإلصدار
 2.5من برنامج الجهاز أو اإلصدار األقدم ،فيجب ترقيته أوالً إلى اإلصدار  2.6قبل تهيئة هذا
الجهاز.
خادم  NetBackupالرئيسي التقليدي
الستخدام خادم وسائط لجهاز مع خادم  NetBackupرئيسي تقليدي ،يجب أن يستخدم الخادم
الرئيسي اإلصدار  7.6من  NetBackupأو إصدار أحدث .وإذا كان خادم NetBackup
الرئيسي يستخدم حاليًا اإلصدار  7.5.xمن  NetBackupأو إصدار أقدم ،فيجب ترقيته أوالً
إلى اإلصدار  7.6قبل تهيئة هذا الجهاز.

راجع "حول أدوار جهاز  "NetBackup 52xxفي الصفحة .71
راجع "حول تسلسل تهيئة نظام الجهاز" في الصفحة .70

حول تسلسل تهيئة نظام الجهاز
إذا كان النظام يتضمن أكثر من جهاز واحد أو وحدة توسعة تخزين ،فيجب إجراء التهيئة بترتيب معين.
في ما يلي وصف التسلسل الصحيح لتهيئة الجهاز ،استنادًا إلى مكونات النظام.
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الجدول 3-2

ترتيب تهيئة الجهاز

النظام

ترتيب التهيئة

نظام الجهاز الفردي )المستقل(

تهيئة الجهاز كخادم رئيسي.

نظام جهاز متعدد )خادم رئيسي وخوادم
وسائط(

■

تهيئة أول جهاز كخادم رئيسي.

■

تهيئة األجهزة المتبقية كخوادم وسائط لالستخدام مع خادم جهاز رئيسي.

األنظمة التي تتضمن وحدة توسعة تخزين بعد تهيئة جميع األجهزة ،أضف وحدة توسعة التخزين إلى الخادم حيث يتم توصيلها
فعليًا.

حول أدوار جهاز NetBackup 52xx
عند تهيئة الجهاز للمرة األولى ،عليك اختيار دور له .يشير الدور إلى نوع الخادم كالتالي:
الجدول 3-3

أوصاف أدوار الجهاز وأوضاعه

الدور

الوصف

Master

حدد هذا الدور لتهيئة الجهاز كخادم رئيسي.

Media

حدد هذا الدور لتهيئة الجهاز كخادم وسائط.
يجب كذلك تحديد الخادم الرئيسي الذي تخطط الستخدامه مع هذا الجهاز .يمكن أن
يكون الخادم الرئيسي إما خادم  NetBackupتقليدي أو خادم رئيسي لجهاز
.NetBackup
يجب أن يحتوي خادم  NetBackupالرئيسي التقليدي على  NetBackupاإلصدار
 7.6مثبتًا أو إصدار أحدث .يجب أن يحتوي خادم  NetBackupالرئيسي على
برنامج الجهاز اإلصدار  2.6مثبتًا أو إصدار أحدث.
عند تحديد دور خادم الوسائط ،يجب كذلك تعريف أسماء التخزين لوحدات تخزين
األقراص التالية:
■

وحدة تخزين إلغاء التكرار

■

وحدة تخزين AdvancedDisk

راجع "حول صفحات التهيئة األولية في  "NetBackup Appliance Web Consoleفي الصفحة .73
راجع "حول قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز  "Symantec NetBackup 52xxفي الصفحة .83

حول دعم الشبكة المستند إلى IPv4-IPv6
يتم دعم أجهزة  NetBackupعلى شبكة  IPv4-IPv6مكدسة ثنائية ويمكن أن تتواصل مع عمالء  IPv6للنسخ
االحتياطية وعمليات االستعادة .يمكنك تعيين عنوان  IPv6إلى جهاز وتهيئة  DNSوتهيئة التوجيه ليتضمن األنظمة
المستندة إلى .IPv6

71

التهيئة األولية
حول إرشادات تهيئة الجهاز

يمكن استخدام إما  NetBackup Appliance Web Consoleأو NetBackup Appliance Shell
 Menuإلدخال معلومات عنوان  IPv4و.IPv6
راجع االعتبارات التالية لعناوين :IPv6
■

ال تدعم أجهزة  NetBackupشبكة  IPv6نقية .يجب تهيئة عنوان  IPv4للجهاز ،وإال فلن تتم التهيئة األولية
)وهذا يتطلب األمر  (hostname setبنجاح .لكي يعمل األمر ،يلزم وجود عنوان  IPv4واحد على األقل.
على سبيل المثال ،افترض أنك ترغب في تعيين ا hostnameلمضيف محدد إلى  .v46إلجراء ذلك ،تأكد
أوالً من أن المضيف المحدد لديه على األقل عنوان  IPv4ثم نفذ األمر التالي:
Main_Menu > Network > Hostname set v46

■

يمكن استخدام العناوين العالمية فقط ،وليست العناوين التي تحتوي على نطاق محلي االرتباط أو محلي العقدة .يتم
التعامل مع كل من عناوين النطاق العالمي والعناوين المحلية الفريدة كعناوين عالمية بواسطة .SuSE
تشير عناوين  IPللنطاق العالمي إلى العناوين القابلة للتوجيه عالميًا .يتم التعامل مع العناوين المحلية الفريدة
كعناوين عالمية على .SuSE

■

ال يمكنك استخدام كل من عنوان  IPv4و  IPv6في نفس األمر .على سبيل المثال ،ال يمكنك استخدام
 .Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1بل يجب استخدام Configure

.9ffe::46 64 9ffe::49 eth1
■

ال يتم دعم عملية تضمين عنوان  IPv4داخل عنوان  .IPv6على سبيل المثال ،ال يمكنك استخدام عنوان مثل
9ffe::10.23.1.5

■

يمكنك إضافة خادم وسائط جهاز إلى الخادم الرئيسي إذا كان عنوان  IPv6واسم المضيف لخادم وسائط الجهاز
متوفرين.
على سبيل المثال ،إلضافة خادم وسائط جهاز إلى الخادم الرئيسي ،أدخل عنوان  IPv6لخادم وسائط الجهاز على
النحو التالي:
مثال:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
<Main > Appliance > Add v45 <password

ال يلزم توفير عنوان  IPv4لخادم وسائط الجهاز.
■

يتم دعم عميل  IPv6المطلق بنفس الطريقة كما في .NetBackup

■

يمكنك إدخال عنوان  IPv4واحد فقط لبطاقة واجهة الشبكة ) (NICأو الرتباط .ومع ذلك ،يمكنك إدخال عناوين
 IPv6متعددة لبطاقة واجهة الشبكة ) (NICأو الرتباط.

■

يتم دعم بروتوكوالت نظام ملف الشبكة ) (NFSأو نظام ملف اإلنترنت المشترك ) (CIFSعبر شبكة IPv4
على الجهاز .ال يتم دعم بروتوكول  NFSأو  CIFSعلى شبكات .IPv6

■

يمكن لعميل  NetBackupاالتصال اآلن مع جهاز خادم الوسائط عبر .IPv6

■

يدعم األمر  Main_Menu > Network > Hostsعناوين  IPv6متعددة ليتم تعيينها إلى نفس اسم المضيف
الذي يحتوي على بطاقة واجهة شبكة ) (NICواحدة .ومع ذلك ،يمكن تعيين عنوان  IPv4واحد فقط إلى اسم
مضيف محدد يحتوي على بطاقة واجهة شبكة ) (NICواحدة باستخدام هذا األمر.

■

يمكنك إضافة عنوان  IPv6لواجهة شبكة دون تحديد عنوان بوابة.
لمزيد من التفاصيل ،راجع .NetBackup Appliance Command Reference Guide
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حول صفحات التهيئة األولية في NetBackup Appliance Web
Console
تتيح لك أجهزة  NetBackupلك القيام بالتهيئة األولية من NetBackup Appliance Web Console
باستخدام سلسلة من الصفحات التي يمكنك إدخال المعلومات المناسبة فيها.
Welcome
الشكل  3-1توضح الصفحة التي تظهر في البداية عند تسجيل الدخول إلى جهاز لم تتم تهيئته .توفر هذه الصفحة
ملخصًا لمهام التهيئة األولية.
الشكل 3-1

صفحة Welcome

مالحظة :توصيك شركة  Symantecبالنقر فوق ارتباط  download a checklistواستخدامه لتسجيل جميع
المعلومات الالزمة قبل بدء التهيئة.
Network Configuration
الشكل  3-2تعرض الصفحة التي تستخدم في إدخال معلومات شبكة اتصال الشركة الخاصة بك.
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الشكل 3-2

صفحة Network configuration

Host Configuration
الشكل  3-3تعرض الصفحة التي تستخدم في إدخال معرف المضيف الخاص بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 3-3

صفحة Host configuration

Password change
الشكل  3-4تعرض الصفحة التي تستخدم في تغيير كلمة المرور الخاصة بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 3-4

صفحة Password change

Date and Time
الشكل  3-5تعرض الصفحة التي تستخدم لضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية الخاصة بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 3-5

صفحة Date and Time

Alerting and Call Home
الشكل  3-6تعرض الصفحة التي تستخدم لتهيئة تنبيهات النظام وخاصية االتصال بالمنزل.
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الشكل 3-6

صفحة Alerting and Call Home

Registration
الشكل  3-7تعرض الصفحة التي تستخدم في تحديد الموقع الفعلي لخادم الجهاز هذا.
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الشكل 3-7

صفحة Registration

(Appliance Role Configuration (Master
الشكل  3-8تعرض الصفحة التي تستخدم في تحديد الدور  Masterالخاص بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 3-8

صفحة  Appliance Role Configurationللوضع Master

(Appliance Role Configuration (Media
الشكل  3-9تعرض الصفحة التي تستخدم في تحديد الدور  Mediaالخاص بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 3-9

صفحة  Appliance Role Configurationللوضع Media

(Storage Configuration (AdvancedDisk
الشكل  3-10تعرض الصفحة المستخدمة في تخصيص مساحة تخزين لقسم  AdvancedDiskولتسمية وحدة
التخزين ومجمع األقراص.
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الشكل 3-10

صفحة  Storage configurationالخاصة بـ AdvancedDisk

(Storage Configuration (Deduplication Disk/MSDP
الشكل  3-11تعرض الصفحة المستخدمة في تخصيص مساحة تخزين لقسم ) MSDPمجمع إلغاء التكرار في خادم
الوسائط( ولتسمية وحدة التخزين ومجمع األقراص.
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الشكل 3-11

صفحة  Storage configurationالخاصة بإلغاء التكرار في Disk/MSDP

راجع "حول قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز  "Symantec NetBackup 52xxفي الصفحة .83
راجع "القيام بالتهيئة األولية على جهاز  NetBackup 52xxمن NetBackup Appliance Web Console
" في الصفحة .84
راجع "إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم رئيسي  52xxمن "NetBackup Appliance Shell Menu
في الصفحة .97
راجع "إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم وسائط  52xxمن "NetBackup Appliance Shell Menu
في الصفحة .105

حول قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز Symantec NetBackup 52xx
يتم توفير قائمة تحقق من التهيئة األولية لمساعدتك في تخطيط التهيئة األولية وأية عمليات إعادة تهيئة مستقبلية لجهازك.
تتكون قائمة التحقق من سلسلة من الجداول التي تصف حقول إدخال البيانات الخاصة بكل صفحة تهيئة أولية تظهر
في .NetBackup Appliance Web Console
بالنسبة للجهاز الجديد ،استخدم قائمة التحقق لتسجيل إعدادات التهيئة األولية قبل تهيئة هذا الجهاز .إذا لم تتم إعادة
ضبط المصنع أو إعادة أخذ صورة لهذا الجهاز من قبل مطلقًا ،فيتعين تهيئته مرة أخرى .يمكن أن توفر اإلعدادات
المسجلة الموجودة في قائمة التحقق الكثير من الوقت وتقدم المساعدة إلعادة الجهاز إلى وضعه الطبيعي بسرعة.
يمكن العثور على قائمة التحقق في المواقع التالية:
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■

دليل تركيب جهاز  Symantec NetBackup 52xxوالتهيئة األولية
يتم تضمين هذا المستند مع كل جهاز  52xxجديد .راجع الملحق أ لالطالع على قائمة التحقق.

■

NetBackup Appliance Web Console
عند تسجيل الدخول إلى الجهاز ألول مرة من خالل  ،NetBackup Appliance Web Consoleسيظهر
ارتباط  download checklistعلى صفحة  .Welcomeبالنقر فوق االرتباط يفتح ملف قائمة التحقق.
كما يمكنك الوصول إلى قائمة التحقق من خالل النقر على رمز تعليمات عبر اإلنترنت )?( من أي صفحة والبحث
عن .checklist

■

الوثائق عبر اإلنترنت لجهاز Symantec NetBackup
يمكنك الحصول على نسخة  PDFمن قائمة التحقق لتنزيلها وحفظها في المكان الذي تختاره .يتيح لك ملف PDF
أيضًا إدخال إعداداتك بحيث يمكنك إما حفظ النسخة الكاملة من قائمة التحقق أو طباعتها.
للوصول إلى أحدث اإلصدارات من قائمة التحقق هذه ،راجع االرتباط التالي:
www.symantec.com/docs/DOC6675

راجع "حول صفحات التهيئة األولية في  "NetBackup Appliance Web Consoleفي الصفحة .73
راجع "القيام بالتهيئة األولية على جهاز  NetBackup 52xxمن NetBackup Appliance Web Console
" في الصفحة .84
راجع "إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم رئيسي  52xxمن "NetBackup Appliance Shell Menu
في الصفحة .97
راجع "إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم وسائط  52xxمن "NetBackup Appliance Shell Menu
في الصفحة .105

القيام بالتهيئة األولية على جهاز  NetBackup 52xxمن
NetBackup Appliance Web Console
بعد إجراء تركيب الجهاز وتوصيله وتشغيل جميع مكونات نظام الجهاز ،تكون على استعداد لتهيئة الخادم.
إذا كنت تخطط لتهيئة هذا الجهاز كخادم وسائط ،فعليك إتمام المهام التالية على الخادم الرئيسي قبل بدء التهيئة األولية.
توفر االرتباطات التالية إرشادات معينة حول كيفية إتمام المهام الالزمة:
راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .103
■

تأكد من توافق إصدارات البرامج الموجودة على كلٍ من خادم الوسائط هذا والخادم الرئيسي.

■

أضف اسم خادم الوسائط هذا إلى الخادم الرئيسي الذي تخطط الستخدامه معه.

■

إذا كان هناك جدار حماية بين الخادم الرئيسي وبين خادم الوسائط هذا ،فافتح المنافذ المناسبة كما هو موضح في
االرتباط الموجود أعاله.

■

تأكد من تطابق الوقت والتاريخ على خادم الوسائط هذا وعلى الخادم الرئيسي.

يوضح اإلجراء التالي كيفية تهيئة جهاز جديد أو جهاز مُعاد تصويره من NetBackup Appliance Web
.Console
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تنبيه :قبل التهيئة األولية أو بعدها مباشرةً ،يتعين عليك تغيير كلمة مرور الصيانة االفتراضية ) (P@ssw0rdلجهازك.
ويجب تقديم كلمة المرور هذه إلى الدعم الفني في حالة احتياجك إلى مساعدة مستقبلية في تحرّي الخلل وإصالحه.
يتعين تغيير كلمة مرور الصيانة من خالل  NetBackup Appliance Shell Menuباستخدام أحد األوامر
التاليةMain > Support > or Main > Settings > Password maintenance :
 .Maintenance > passwdللحصول على المعلومات الكاملة ،راجع دليل مرجع أوامر جهاز Symantec
.NetBackup
إلجراء التهيئة األولية على جهاز  NetBackup 52xxمن NetBackup Appliance Web Console

1

في الكمبيوتر المحمول المتصل بمنفذ الجهاز  ، NIC1انتقل إلى مربع الحوار Local Area Connection
.Properties
في عالمة التبويب  ، Generalحدد  (Internet Protocol (TCP/IPبحيث يتم تمييزها ،ثم انقر فوق
.Properties

في عالمة التبويب  ، Alternate Configurationقم بإجراء المهام التالية:
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2

■

انقر فوق .User Configured

■

بالنسبة لعنوان  ، IPأدخل  ،192.168.229.nnnحيث  nnnهي أي رقم من  2إلى  254باستثناء
الرقم .233

■

بالنسبة لـ  ، Subnet maskأدخل .255.255.255.0

■

انقر فوق .OK

في الكمبيوتر المحمول المتصل بالجهاز ،افتح متصفح ويب على عنوان  URLالتالي:
http://192.168.229.233
تأكد من أنك تؤكد على استمرار استثناء األمان.

3

4

سجل الدخول إلى الجهاز كما يلي:
■

بالنسبة لـ  ، User Nameأدخل .admin

■

بالنسبة لـ  ، Passwordأدخل .P@ssw0rd

في صفحة  ، Welcome to Appliance Setupراجع ملخص المعلومات التي تحتاجها إلجراء التهيئة
األولية.
■

Download Configuration Checklist
لمساعدتك في التهيئة األولية ،انقر فوق هذا االرتباط لفتح ملف يوجد به سجل لجميع إعدادات التهيئة.
توصي شركة  Symantecبأن تقوم بطباعة هذا الملف واالحتفاظ به بعيدًا الستخدامه أثناء القيام بعملية
التهيئة .بعد ذلك قم بتخزينه في مكان آمن للرجوع إليه في المستقبل.

■

إعداد الجهاز
بعد أن قمت بملء قائمة التحقق من التهيئة ،انقر فوق هذا العنصر لبدء التهيئة.
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5

على صفحة  ، Appliance Hardware Inventoryتحقق من أن الجهاز قد اكتشف العدد الصحيح
ألجهزة الكمبيوتر المتصلة به.
إذا لم يتم عرض أية أجهزة متصلة ،فانقر فوق .Rescan
عندما يتم اكتشاف جميع األجهزة المتصلة وعرضها ،انقر فوق  Nextلبدء التهيئة األولية.
إذا كان هناك أية أجهزة متصلة لم يتم عرضها بعد ،فتحقق من العناصر التالية:
■

تحقق من توصيل جميع الكابالت وتثبيتها.

■

تحقق من تشغيل جميع الوحدات وتمهيدها تمامًا.

■

تحقق من تحديد جميع العناصر الموجودة بقائمة التحقق الخاصة بالجهاز.

■

بعد التحقق من العناصر السابقة ،انقر فوق .Rescan
عند اكتشاف جميع األجهزة المتصلة وعرضها ،انقر فوق  Nextلبدء التهيئة األولية.

مالحظة :إذا لم تتمكن من عرض جميع األجهزة بعد التحقق من جميع العناصر السابقة وإعادة المسح ،فاتصل
بالدعم الفني لدى شركة .Symantec

6

تحتوي صفحة  Network Configurationعلى الجداول التالية التي تتضمن حقول إدخال البيانات الالزمة
لتكوين االتصال بالشبكة:
■

Network Configuration

■

Routing Configuration

أدخل معلومات  Network Configurationالمناسبة كالتالي:
تحذي :ال تدعم أجهزة  NetBackupتهيئة عنوانين  IPينتميان إلى نفس الشبكة الفرعية .يقوم الجهاز بتشغيل
نظام تشغيل  Linuxويشكل هذا النوع من الشبكات قيدًا حاليًا .ومن ثَم يجب أن تستخدم كل ارتباط تُنشِئه
عنوان  IPينتمي إلى شبكة فرعية مختلفة.

مالحظة :ال يمكنك حذف عنوان  IPإذا كان اسم المضيف ينتمي لعنوان  IPهذا.
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حقول إدخال بيانات Network Configuration
■

■

■

■

Network Interface
انقر فوق المربع المنسدل وحدد منفذ  ethernet NICالستخدامه لالتصال بشبكة.
IP Address
أدخل عنوان  IPلخادم الوسائط هذا.
Subnet Mask
أدخل عنوان الشبكة الذي يحدد عنوان  IPلخادم الجهاز هذا.
Bond Mode
انقر فوق المربع المنسدل لتحديد وضع االرتباط الستخدامه مع منافذ  NICالذي تود اختياره لالرتباط.
يتيح لك االرتباط دمج )تجميع( العديد من واجهات الشبكات في واجهة واحدة منطقية "تم ربطها" .يعتمد سلوك الواجهات
التي تم ربطها على الوضع .ويكون وضع االرتباط االفتراضي هو .balance-alb
فيما يلي أوضاع الربط المتوفرة من القائمة المنسدلة:
■ balance-rr
■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

تتطلب بعض أوضاع الربط تهيئة إضافية على مفتاح التبديل أو جهاز التوجيه .يجب أن تتوخى المزيد من الحذر عند
اختيار وضع الربط.
لمزيد من المعلومات حول أوضاع الربط ،راجع الوثائق التالية:
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
بعد إدخال جميع البيانات المالئمة في جميع الحقول ،يجب النقر فوق  +إلضافة واجهة الشبكة المحددة وتجهيزها
لالستخدام على الفور .لتهيئة االرتباط ،يجب تحديد العديد من الواجهات من المربع المنسدل  .Bond Modeبالنسبة
لعناوين  ،IPv6أدخل  64كـ .Subnet Mask
■ بعد إدخال البيانات المناسبة في جميع الحقول ،انقر فوق  +لحفظ إعدادات تهيئة الشبكة وإضافتها.

أدخل معلومات  Routing Configurationالمناسبة كالتالي:
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حقول إدخال بيانات Routing Configuration
■

■

■

■

■

7

Destination IP
أدخل عنوان  IPالشبكة الخاص بشبكة وجهة .يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6حيث يُسمح فقط بعناوين
 IPv6ذات النطاق العالمي والمحلية الفريدة.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
Destination Subnet Mask
أدخل قيمة الشبكة الفرعية المناسبة لعنوان .Destination IP
بالنسبة للتهيئة األولية ،يحتوي هذا الحقل على قيمة افتراضية ال يمكن تغييرها .عند تهيئة مسار آخر ،يجب إدخال
القيمة المناسبة.
Gateway
أدخل عنوان نقطة الشبكة الذي يعمل كمدخل إلى شبكة أخرى .يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6حيث
يُسمح فقط بعناوين  IPv6ذات النطاق العالمي والمحلية الفريدة.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
Network Interface
انقر فوق المربع المنسدل وحدد منفذ  ethernet NICالستخدامه لالتصال بشبكة.
بعد إدخال البيانات المناسبة في جميع الحقول ،انقر فوق  +لحفظ إعدادات تهيئة التوجيه وإضافتها.

على صفحة  ، Host Configurationأدخل معلومات دقة المضيف ذات الصلة واسم مضيف الجهاز
كالتالي:
Host Name

أدخل اسم المجال المؤهل بالكامل لهذا الجهاز.

بالنسبة ألنظمة :DNS

أدخل معلومات  Domain Name Systemالتالية:
■

■

■

Domain Name Suffix
أدخل اسم الالحقة لخادم .DNS
(DNS IP Address(es
أدخل عنوان  IPوخادم  ،DNSثم انقر فوق رمز  +إلضافة العنوان .كرر هذه الخطوة
حسب الحاجة وفقًا لعدد العناوين التي تود إضافتها.
يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لعناوين  ،IPv6ال يسمح إال بالعناوين
ذات النطاق العالمي والعناوين المحلية الفريدة فقط.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
إلزالة عنوان ،حدد العنوان من القائمة التي تظهر أدنى حقل إدخال البيانات وانقر فوق
الرمز .x
(Search Domain(s
أدخل اسم مجال بحث ،ثم انقر فوق الرمز  +وأضف االسم .كرر هذه الخطوة حسب
الحاجة وفقًا لعدد مجاالت البحث التي تود إضافتها.
إلزالة مجال بحث ،حدد العنوان من القائمة التي تظهر أدنى حقل إدخال البيانات وانقر
فوق الرمز .x

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
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بالنسبة لألنظمة التي ال
تستخدم :DNS

أدخل معلومات  Host name resolutionالتالية:
■

لتحرير ملف المضيفين يدويًا ،انقر هنا
إذا كانت لديك الرغبة ،فيمكنك إضافة عنوان  ،IPواسم المضيف المؤهل بالكامل واسم
المضيف المختصر مباشرةً داخل ملف  ./etc/hostsانقر  hereلفتح ملف
 /etc/hosts fileوتحريره.
إلدخال اسمين مختصرين أو أكثر ،أضف فاصلة بدون مسافات بين كل اسمين.
أو أدخِل ،بدالً من ذلك ،هذه المعلومات في حقول إدخال البيانات كالتالي:
■ IP
أدخل عنوان  IPللجهاز.
يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لعناوين  ،IPv6ال يسمح إال
بالعناوين ذات النطاق العالمي والعناوين المحلية الفريدة فقط.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
■ Fully qualified host name
أدخل اسم المجال المؤهل بالكامل للجهاز.
■ Short host name
أدخل االسم المختصر للجهاز.
إلدخال اسمين أو أكثر ،أضف فاصلة بدون مسافات بين كل اسمين.
بعد أن تقوم بتعبئة جميع الحقول ،انقر فوق الرمز  .+اآلن تظهر اإلدخاالت المضافة
أدنى الحقول.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next

8

على صفحة  ، Password changeأدخل كلمة مرور جديدة الستبدال كلمة المرور االفتراضية كالتالي:
مالحظة :لالستمرار في عملية التهيئة األولية للجهاز ،ال يتعين عليك تغيير كلمة المرور االفتراضية .وبالرغم
من ذلك ،فمن الضروري لزيادة معدل األمان لبيئتك ،توصيك شركة  Symantecبتغيير كلمة مرور المدير
بشكل دوري .تأكد من االحتفاظ بسجل لكلمة المرور الحالية في مكان آمن.
Old admin password

أدخل كلمة المرور االفتراضية المحددة من قِبَل المصنع )(P@ssw0rd

New admin password

أدخل كلمة المرور الجديدة.
يجب أن تحتوي كلمة المرور على سبعة أحرف على األقل .يجب أن تتضمن
كلمات المرور المكونة من سبعة أحرف فقط جميع المتطلبات التالية بينما يجب
أن تحتوي كلمات المرور الطويلة على ثالثة منها فقط:
■

حرف واحد كبير

■

حرف واحد صغير

■

رقم واحد )(0-9

■

حرف خاص واحد )!&^({}[]()*@#$%

يمكن أن تبدأ كلمات المرور بحرف كبير أو يمكن أن تنتهي برقم .بالرغم من
ذلك ،فعندما تظهر كلمة المرور بهذا الشكل فإنها بذلك تفي بالحد األدنى من
المتطلبات.
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Confirm new password

أعد إدخال كلمة المرور الجديدة للتأكيد.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next

9

في صفحة  Date & Timeأدخل الوقت والتاريخ المناسبين لهذا الجهاز.
يمكنك إدخال المعلومات يدويًا أو استخدام خادم بروتوكول توقيت الشبكة لمزامنة وقت وتاريخ الجهاز على
مستوى الشبكة.
Time zone

لتعيين منطقة زمنية للجهاز ،انقر فوق المربع المنسدل  Time Zoneوحدد المنطقة الزمنية
المناسبة.

& Specify date
time

إلدخال الوقت والتاريخ يدويًا ،حدد هذا الخيار وأدخل المعلومات التالية:
■

■

NTP

في الحقل األول ،أدخل التاريخ باستخدام تنسيق  .mm/dd/yyyyأو انقر فوق رمز
التقويم وحدد الشهر واليوم والسنة المناسبين.
في الحقل الثاني ،أدخل الوقت باستخدام تنسيق  .hh:mm:ssيجب أن تكون اإلدخاالت
بتنسيق  24ساعة ).(00:00:00 - 23:59:59

لمزامنة الجهاز مع خادم بروتوكول توقيت الشبكة ،حدد هذا الخيار وأدخل عنوان Server
 IPلـ .NTP

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
 10على صفحة  ، Alerting and Call Homeأدخل المعلومات الخاصة بالجهاز إلرسال تنبيهات أو تحميل
تقارير الحالة عبر البريد اإللكتروني إلى خادم االتصال بالمنزل لدى شركة .Symantec
بالنسبة للتنبيهات ،أدخل معلومات  Alerting Configurationكالتالي:
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حقول إدخال بيانات Alerting Configuration
لتهيئة الجهاز لتحميل التنبيهات ،أدخل المعلومات التالية:
■

■

■

■

■

■

■

■

(Notification interval (in minutes
أدخل الفارق الزمني للجهاز لتحميل التنبيهات إلى خادم االتصال بالمنزل لدى شركة  .Symantecيجب أن تكون
اإلدخاالت مضاعفات  15دقيقة.
Enable SNMP Alert
انقر فوق مربع االختيار هذا وأدخل معلومات  SNMPالتالية:
■ SNMP server
أدخل إما اسم مضيف خادم  SNMPأو عنوان  IPالخاص به لتحديد جهاز الكمبيوتر هذا.
يمكن أن يكون عنوان  IPإما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لـ  ،IPv6فإنه يُسمح فقط بالعناوين ذات النطاق العالمي
والمحلية الفريدة.
■ SNMP port
أدخل رقم منفذ خادم  SNMPللسماح باالتصال بهذا الجهاز.
■ SNMP community
أدخل اسم المجتمع عندما يتم إرسال التنبيهات أو التراكبات.
على سبيل المثال ،يمكنك استخدام نفس المعلومات التي استخدمتها مع  .SNMP serverكما يمكنك إدخال اسم
الشركة أو اسم آخر مثل ،admin_group ،سواء عامة أو خاصة .إذا لم تدخِل أي شيء ،فستكون القيمة
االفتراضية .Public
■ View SNMP MIB file
إلعداد مدير  SNMPللجهاز الستقبال التراكبات المتعلقة بمراقبة األجهزة ،انقر فوق هذا االرتباط لمشاهدة
محتوى ملف  .MIBبعد ذلك ،انسخ الملف إلى موقع آخر واستخدم المحتوى في تحديد مدير .SNMP
ال يمكن للجهاز قبول أية تراكبات باستثناء التراكبات بتنسيق .SNMPv2c
SMTP server
أدخل إما اسم مضيف خادم  SMTPأو عنوان  IPالخاص به لتحديد جهاز الكمبيوتر هذا.
Software administrator email address
أدخل عنوان البريد اإللكتروني لمدير برنامجك حتى يتمكن من تلقي اإلخطارات.
Hardware administrator email address
أدخل عنوان البريد اإللكتروني لمدير الجهاز لديك حتى يتمكن من تلقي اإلخطارات.
Sender email address
أدخل عنوان البريد اإللكتروني للجهاز حتى يمكن للمستلمين التعرف على مصدر التقرير.
SMTP account
أدخل اسم حساب خادم .SMTP
Password
لزيادة األمان ،أدخل كلمة المرور لخادم .SMTP

يمكنك تهيئة هذا الخادم إلرسال تقارير عبر البريد اإللكتروني إلى الخادم الوكيل أو إلى خادم االتصال بالمنزل
لدى شركة .Symantec
فيما يلي وصفًا لخوادم الوكيل المدعومة:
■

Squid

■

Apache
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■

TMG

مالحظة :كما يتم دعم مصادقة  NTLMضمن تهيئة الوكيل أيضًا.
بالنسبة لالتصال بالمنزل ،أدخل معلومات  Call Home Configurationكالتالي:
حقول إدخال بيانات Call Home Configuration
لتهيئة الجهاز إلرسال تقارير البريد اإللكتروني لخادم وكيل أو لخادم االتصال بالمنزل لدى شركة  ،Symantecأدخل
المعلومات التالية:
■

■

■

Enable Call Home
انقر فوق مربع االختيار لتمكين الجهاز من إرسال تقارير البريد اإللكتروني إلى خادم االتصال بالمنزل لدى شركة
.Symantec
Enable proxy server
انقر فوق مربع االختيار الستخدام خادم الوكيل إلرسال اإلخطارات عبر البريد اإللكتروني وتوفير معلومات الوكيل
الواردة فيما يلي.
Enable proxy Tunneling
لتمكين االتصال النفقي بالوكيل ،انقر فوق مربع االختيار هذا لتوفير معلومات الوكيل التالية:
■ Proxy server
أدخل عنوان  IPللخادم.
يمكن أن يكون عنوان  IPإما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لـ  ،IPv6فإنه يُسمح فقط بالعناوين ذات النطاق العالمي
والمحلية الفريدة.
■ Proxy port
أدخل رقم منفذ خادم الوكيل للسماح باالتصال بهذا الجهاز.
■ Proxy username
أدخل اسم المستخدم الخاص بخادم الوكيل.
■ Proxy password
أدخل كلمة مرور خادم الوكيل.
■ Test Call Home
بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،توصي شركة  ،Symantecأن تنقر فوق  Test Call Homeللتحقق
من االتصال بخادم شركة .Symantec
إذا فشل االختبار ،فتحقق من إدخال جميع األسماء وعناوين  IPوأرقام المنافذ بشكل صحيح .إذا فشل االختبار
مرة أخرى ،فاتصل بالدعم الفني لدى شركة .Symantec

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
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 11على صفحة  ، Registrationأدخل المعلومات التالية لتسجيل هذا الجهاز لدى شركة  Symantecعبر
اإلنترنت:
مالحظة :يساعد تسجيل جهاز  NetBackupالخاص بك في التأكد من أنه يتم تنبيهك بالتحديثات الجديدة
للمنتج وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بجهازك.
Appliance name

أدخل اسم الشبكة للخادم.

Company Name

أدخل اسم شركتك.

Street

أدخل اسم الشارع )الموقع الفعلي( الذي يوجد به هذا الخادم.

City

أدخل اسم المدينة التي يوجد بها هذا الخادم.

State/Province

أدخل اسم الوالية أو المقاطعة التي يوجد بها هذا الخادم.

ZIP or Postal Code

أدخل الرمز البريدي أو الكود البريدي للمكان الذي يوجد به هذا الخادم.

Country

أدخل اسم البلد التي يوجد بها هذا الخادم.

Contact Name

أدخل اسم جهة االتصال األولية ،مثل اسم الشبكة أو اسم المدير االحتياطي
الخاص ببيئتك االحتياطية.

Contact Number

أدخل رقم الهاتف األساسي السم جهة االتصال .يجب أن يكون هذا الرقم هو
الرقم األكثر تأكيدًا الذي يمكن الوصول إلى جهة االتصال من خالله.

Contact Email

أدخل عنوان البريد اإللكتروني للعمل الخاص بـ  Contact Nameالذي
حددته سابقًا.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
 12قم بتهيئة الدور لخادم الجهاز هذا كالتالي:
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خيار أو حقل إدخال بيانات
Appliance Role

الوصف
■

■

Master
عندما تحدد هذا الدور ،ال يلزم القيام بأي إجراء آخر .انقر فوق Next
للمتابعة.
Media
إذا حددت هذا الدور ،فال تستمر في التهيئة حتى تقوم بالتهيئة التالية على
الخادم الرئيسي والتي تريد أن تستخدمها مع خادم الوسائط أو تتحقق منها.
توفر االرتباطات التالية إرشادات معينة حول كيفية إتمام المهام الالزمة:
راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .103
■ تأكد من توافق إصدارات البرامج الموجودة على كلٍ من خادم الوسائط
هذا والخادم الرئيسي.
■ أضف اسم خادم الوسائط هذا إلى الخادم الرئيسي الذي تخطط
الستخدامه معه.
■ افتح المنافذ التالية على الخادم الرئيسي إلتاحة االتصال بخادم الوسائط
هذا:
vnetd: 13724
bprd: 13720
PBX: 1556
■

Master server name

افتح المنافذ التالية إذا كان الخادم الرئيسي خادمًا رئيسيًا للجهاز
وبروتوكول  TCPقيد االستخدام:
 80و 5900و.7578
تأكد من تطابق الوقت والتاريخ على خادم الوسائط هذا وعلى الخادم
الرئيسي.

إذا حددت دور  ، Media Serverفحدد اسم الخادم الرئيسي الذي يجب أن
يتصل بخادم الوسائط كالتالي:
■

■

بالنسبة للخوادم الرئيسية التي تحمل عنوان  IPواسم واحد فقط:
أدخل اسم المضيف أو عنوان  IPللخادم الرئيسي وانقر فوق .Add
بالنسبة لمجموعة الخوادم الرئيسية أو الخوادم الرئيسية ذات عناوين IP
واألسماء المتعددة:
أدخل كل اسم مضيف أو عنوان  IPفي الحقل )اسم واحد في كل مرة(
وانقر فوق .Add
مالحظة :إذا كان الخادم الرئيسي ضمن مجموعة ،فيجب أن يكون األول
هو اسم المضيف االفتراضي للمجموعة.

 13على صفحة  ، Storage Configurationقم بإنشاء أسماء وحدات التخزين ومجمعات القرص التي
تخطط الستخدامها مع تهيئة حجم أقسام القرص.
يمكنك تهيئة أقسام التخزين الخاصة بقسم  AdvancedDiskأو قسم إلغاء التكرار ) (MSDPأو كليهما.
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AdvancedDisk

أدخل المعلومات التالية:
■

Storage Unit Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف وحدة التخزين .يمكن أن يحتوي
االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي االسم
على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Disk Pool Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف مجمع األقراص هذا .يمكن أن
يحتوي االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي
االسم على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Deduplication Disk

Size
قم بتعيين حجم هذا القسم من خالل إدخال رقم محدد في حقل  ، Sizeأو
انقر فوق المربع مع السحب على شريط التمرير الرمادي حتى تصل للحجم
المرغوب .يجب تعيين الحجم في نطاق مضاعفات  5أو  1جيجابايت.

أدخل المعلومات التالية:
■

Storage Unit Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف وحدة التخزين .يمكن أن يحتوي
االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي االسم
على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Disk Pool Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف مجمع األقراص هذا .يمكن أن
يحتوي االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي
االسم على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Size
قم بتعيين حجم هذا القسم من خالل إدخال رقم محدد في حقل  ، Sizeأو
انقر فوق المربع مع السحب على شريط التمرير الرمادي حتى تصل للحجم
المرغوب.
حدد حجم هذا القسم في نطاق مضاعفات  1جيجابايت.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
 14على صفحة  ، Configuration Progressيمكنك مراقبة تقدم الجهاز أثناء تطبيقه لجميع إدخاالت
البيانات الواردة من صفحات التهيئة.
يختلف مقدار الوقت المستغرق في إكمال التهيئة حسب تعقيد بيئة العمل لديك.
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 15على صفحة  ، Summary of Configurationراجع نتائج التهيئة .افحص النتائج للتأكد من اكتمال
التهيئة بنجاح.
كما تتعرف هذه الصفحة على أية أخطاء تكون قد حدثت .ربما تحتاج إلجراء التهيئة األولية مرة أخرى إذا
ظهرت أخطاء في النتائج.
 16بعد اكتمال التهيئة ،انتظر لمدة  10دقائق تقريبًا لبدء تشغيل خدمات  .NetBackupوبعد ذلك يجب استخدام
اسم المضيف المؤهل بالكامل إلعادة االتصال وتسجيل الدخول إلى الجهاز.
 17بعد تشغيل جميع األدوات ووحدات توسيع التخزين ،فإنك تكون جاهزًا لتثبيت برنامج عميل على أجهزة الكمبيوتر
التي تريد إجراء النسخ االحتياطي عليها.
راجع "تثبيت برنامج عميل  NetBackupمن الحزم" في الصفحة .113
راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .115

إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم رئيسي  52xxمن
NetBackup Appliance Shell Menu
بعد إجراء تركيب الجهاز وتوصيله وتشغيل جميع مكونات نظام الجهاز ،تكون على استعداد لتهيئة الخادم.
إذا كنت تخطط لتهيئة هذا الجهاز كخادم وسائط ،فعليك إتمام المهام التالية على الخادم الرئيسي قبل بدء التهيئة األولية.
توفر االرتباطات التالية إرشادات معينة حول كيفية إتمام المهام الالزمة:
راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .103
■

تأكد من توافق إصدارات البرامج الموجودة على كلٍ من خادم الوسائط هذا والخادم الرئيسي.

■

أضف اسم خادم الوسائط هذا إلى الخادم الرئيسي الذي تخطط الستخدامه معه.

■

إذا كان هناك جدار حماية بين الخادم الرئيسي وبين خادم الوسائط هذا ،فافتح المنافذ المناسبة كما هو موضح في
االرتباط الموجود أعاله.

■

تأكد من تطابق الوقت والتاريخ على خادم الوسائط هذا وعلى الخادم الرئيسي.

يوضح اإلجراء التالي كيفية تهيئة جهاز خادم رئيسي  52xxجديد من .NetBackup Appliance Shell Menu
تحذي :ال تدعم أجهزة  NetBackupتهيئة عنوانين  IPينتميان إلى نفس الشبكة الفرعية .يقوم الجهاز بتشغيل نظام
تشغيل  Linuxويشكل هذا النوع من الشبكات قيدًا حاليًا .ومن ثَم يجب أن تستخدم كل ارتباط تُنشِئه عنوان IP
ينتمي إلى شبكة فرعية مختلفة.

مالحظة :ال يمكنك حذف عنوان  IPإذا كان اسم المضيف ينتمي لعنوان  IPهذا.
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تنبيه :قبل التهيئة األولية أو بعدها مباشرةً ،يتعين عليك تغيير كلمة مرور الصيانة االفتراضية ) (P@ssw0rdلجهازك.
ويجب تقديم كلمة المرور هذه إلى الدعم الفني في حالة احتياجك إلى مساعدة مستقبلية في تحرّي الخلل وإصالحه.
يتعين تغيير كلمة مرور الصيانة من خالل  NetBackup Appliance Shell Menuباستخدام أحد األوامر
التاليةMain > Support > or Main > Settings > Password maintenance :
 .Maintenance > passwdللحصول على المعلومات الكاملة ،راجع دليل مرجع أوامر جهاز Symantec
.NetBackup
إلجراء التهيئة األولية على جهاز خادم رئيسي  52xxمن NetBackup Appliance Shell Menu

1

في الكمبيوتر المحمول المتصل بمنفذ الجهاز  ، NIC1انتقل إلى مربع الحوار Local Area Connection
.Properties
في عالمة التبويب  ، Generalحدد  (Internet Protocol (TCP/IPبحيث يتم تمييزها ،ثم انقر فوق
.Properties

في عالمة التبويب  ، Alternate Configurationقم بإجراء المهام التالية:
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2

■

انقر فوق .User Configured

■

بالنسبة لعنوان  ، IPأدخل  ،192.168.229.nnnحيث  nnnهي أي رقم من  2إلى  254باستثناء
الرقم .233

■

بالنسبة لـ  ، Subnet maskأدخل .255.255.255.0

■

انقر فوق .OK

من الكمبيوتر المحمول المتصل بالجهاز ،افتح جلسة عمل  SSHعلى  192.168.229.233وسجل الدخول
إلى جهازك.
يتم تسجيل الدخول بـ  adminوكلمة المرور االفتراضية هي .P@ssw0rd
بعد تسجيل الدخول ،تظهر رسالة الترحيب في قائمة  shellوتكون المطالبة في العرض .Main_Menu
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3

من العرض  ، Network < Main_Menuأدخل األمر التالي لتهيئة عنوان  IPالخاص بشبكة واحدة تريد
توصيل جهازك بها.
[InterfaceNames] GatewayIPAddressNetmaskIPAddress Configure

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPالجديد و Netmaskهو قناع الشبكة و GatewayIPAddressهو
البوابة االفتراضية للواجهة .يعد الخيار ] [InterfaceNamesاختياريًا.
يمكن أن يكون عنوان  IPأو عنوان  IPللعبارة هو عنوان  IPv4أو  .IPv6وال يتم السماح إال بعناوين
 IPv6ذات النطاق العمومي والفريدة المحلية فقط.
تذكر أنه يجب أال تستخدم كالً من عنوان  IPv4وعنوان  IPv6في األمر نفسه .على سبيل المثال ،ال يمكنك
استخدام  ..Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1بل يجب أن تستخدم Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1

راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
إذا كنت تريد تهيئة شبكات متعددة ،فيجب أوالً تهيئة عنوان  IPلكل شبكة تريد إضافتها .ثم قم بتهيئة عنوان
البوابة لكل شبكة أضفتها .ويجب أن تتأكد من أنك تضيف عنوان البوابة االفتراضي أوالً .واستخدم األمرين
التاليين:
تهيئة عنوان  IPلكل شبكة

استخدم أيًا من األمرين التاليين بناءً على ما إذا كنت تريد تهيئة عنوان IPv4
أو  IPv6لواجهة الشبكة:
لتهيئة عنوان  IPv4لواجهة شبكة:
[InterfaceName] NetmaskIPAddress IPv4
حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPالجديد و Netmaskهو قناع الشبكة
و] [InterfaceNameاختياري .كرر هذا األمر لكل عنوان  IPتريد
إضافته.
لتهيئة عنوان  IPv6لواجهة شبكة:
[Prefix> [InterfaceNames> <IP Address> IPv6
حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPv6و Prefixهو طول البادئة
و] [InterfaceNameاختياري.
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تهيئة عنوان البوابة لكل شبكة أضفتها

GatewayIPAddress Gateway Add
]]TargetNetworkIPAddress] [Netmask
[[InterfaceName
حيث إن  GatewayIPAddressهو بوابة للواجهة
و TargetNetworkIPAddressو NetmaskوInterfaceName
اختياريان .كرر هذا األمر إلضافة البوابة إلى جميع شبكات الوجهة.
يمكن أن يكون عنوان  IPللبوابة أو  TargetNetworkIPAddressهو
عنوان  IPv4أو عنوان .IPv6
تذكر أنه يجب أال تستخدم كالً من عنوان  IPv4وعنوان  IPv6في األمر
نفسه .على سبيل المثال ،ال يمكنك استخدام Gateway Add 9ffe::3
 .255.255.255.0 eth1بل يجب أن تستخدم Gateway Add
.9ffe::3 6ffe:: 64 eth1

4

من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي لتعيين اسم نطاق نظام أسماء النطاقات
للجهاز.
مالحظة :إذا لم تستخدم نظام أسماء النطاقات ،فسيمكنك المتابعة إلى الخطوة .7
Name DNS Domain

حيث إن  Nameهو اسم النطاق الجديد للجهاز.

5

من العرض  Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة اسم خادم نظام أسماء النطاقات إلى
تهيئة جهازك.
IPAddress DNS Add NameServer

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPلخادم نظام أسماء النطاقات.
يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6وال يتم السماح إال بعناوين  IPv6ذات النطاق العمومي والفريدة
المحلية فقط.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
إلضافة عناوين  IPمتعددة ،استخدم فاصلة لفصل كل عنوان وبدون مسافة.

6

من العرض  Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة نطاق بحث نظام أسماء النطاقات
إلى تهيئة جهازك بحيث يمكن للجهاز أن يحل أسماء المضيف الموجودة في نطاقات مختلفة:
SearchDomain DNS Add SearchDomain

حيث إن  SearchDomainهو النطاق المستهدف المطلوب إضافته من أجل البحث.
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7

هذه الخطوة اختيارية .فهي تتيح لك إضافة عناوين  IPمن مضيفات أخرى في ملف مضيفات الجهاز.
من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة إدخاالت مضيف إلى ملف
المضيفات في جهازك.
ShortNameFQHNIPAddress Hosts Add

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPv4أو  IPv6و FQHNهو اسم المضيف المؤهل بالكامل
و ShortNameهو االسم المختصر للمضيف.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71

8

من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي لتعيين اسم المضيف لجهازك.
Name Hostname Set

حيث إن  Nameهو اسم المضيف المؤهل بالكامل.
من خالل هذه الخطوة ،تتم إعادة تهيئة  NetBackupللتشغيل مع اسم المضيف الجديد .وقد تستغرق هذه
العملية بعض الوقت حتى تكتمل.
لكي يعمل األمر  ،Hostname setيلزم وجود عنوان  IPv4واحد على األقل .على سبيل المثال ،يمكنك
تعيين اسم المضيف لمضيف معين إلى  .v46وإلجراء ذلك ،تأكد أوالً من أن المضيف المعين يشتمل على
عنوان  IPv4على األقل ثم نفذ األمر التالي.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

من العرض  ، Main_Menu > Settingsاستخدم األوامر التالية إلدخال اسم خادم  SMTPوعناوين
البريد اإللكتروني من أجل تنبيهات فشل الجهاز.
إدخال اسم خادم SMTP

[acct] [pass] smtp Email SMTP Add
حيث إن  smtpهو اسم المضيف لخادم  SMTPالمستهدف و acctهو اسم
الحساب لمصادقة خادم  SMTPو passهو كلمة المرور للمصادقة إلى خادم
.SMTP

إدخال عناوين البريد اإللكتروني

eaddr Email Software Add
حيث إن  eaddrهو عنوان البريد اإللكتروني حيث تريد تلقي تنبيهات الفشل
الواردة من الجهاز.
إلدخال عناوين متعددة ،افصل كل عنوان عن اآلخر بفاصلة منقوطة.
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 10قم بتعيين الدور الخاص بجهاز الخادم الرئيسي.
من العرض  Appliance < Main_Menuنفذ األمر التالي:
Master

 11بعد تشغيل جميع األدوات ووحدات توسيع التخزين ،فإنك تكون جاهزًا لتثبيت برنامج عميل على أجهزة الكمبيوتر
التي تريد إجراء النسخ االحتياطي عليها.
راجع "تثبيت برنامج عميل  NetBackupمن الحزم" في الصفحة .113
راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .115

تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز
قبل أن تقوم بتهيئة جهاز جديد لدور خادم وسائط  ،فعليك أوالً أن تقوم بتحديث التهيئة على الخادم الرئيسي الذي
تخطط الستخدامه معه .تتيح لك التغييرات االتصال المناسب بين الخادم الرئيسي وخادم الوسائط الجديد.
يصف اإلجراء التالي كيفية تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز جديد.
لتهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز

1

2

قبل أن تتم تهيئة الجهاز الجديد لدور خادم الوسائط ،تحقق من أن إصدار البرنامج يتوافق مع الخادم الرئيسي
كالتالي:
■

إذا كان الخادم الرئيسي هو جهاز :NetBackup
فيجب أن يستخدم خادم الجهاز الرئيسي على برنامج الجهاز اإلصدار  2.6أو إصدار أحدث.

■

إذا كان الخادم الرئيسي هو خادم  NetBackupالرئيسي التقليدي )ليس جهازًا(:
فيجب أن يستخدم الخادم الرئيسي جهاز  NetBackupمن اإلصدار  7.6أو أحدث ،كما يجب أن يستخدم
خادم الوسائط الجديد برنامج جهاز من اإلصدار  2.6أو أحدث.

سجِّل الدخول إلى الخادم الرئيسي كمدير وأضف االسم إلى خادم الوسائط الجديد إلى الخادم الرئيسي كالتالي:
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للوصول إلى خادم رئيسي للجهاز:

من :NetBackup Appliance Web Console
■

انقر فوق إدارة < خوادم إضافية < إضافة.

■

في الحقل اسم مضيف الجهاز  ،أدخل اسم المضيف المؤهل بالكامل
) (FQHNلخادم وسائط الجهاز الذي تريد إضافته.
انقر فوق .Add
إذا كان الجهاز يحتوي على أكثر من اسم مضيف واحد ،فيجب إضافة كل
األسماء.

■

من قائمة  shellللجهاز:
■

من طريقة العرض  < Main_Menuالجهاز  ،قم بتشغيل األمر التالي:
إعدادات < NetBackup AdditionalServers
إضافة media-server
حيث إن  media-serverهو اسم المضيف المؤهل بالكامل )(FQHN
لخادم وسائط الجهاز الذي لم يتم تكوينه بعد.
إذا كان الجهاز يحتوي على أكثر من اسم مضيف واحد ،فيجب إضافة كل
األسماء.

بالنسبة لخادم  NetBackupرئيسي
تقليدي

■

قم بتسجيل الدخول إلى وحدة تحكم اإلدارة لـ  NetBackupكمسؤول.

■

على إطار وحدة التحكم الرئيسية ،في الجزء األيسر ،انقر فوق
> NetBackup Management > Host Properties
.Master Servers
وفي الجزء األيمن ،انقر فوق اسم مضيف الخادم الرئيسي.

■

وعلى اإلطار  Host Propertiesفي الجزء األيسر ،انقر فوق
.Servers
في الجزء األيمن ،في القسم  ، Additional Serversانقر فوق Add
وأدخل اسم مضيف الجهاز .ويجب أن يظهر اسم مضيف الجهاز في القسم
العلوي .Additional Servers
إذا كان الجهاز يحتوي على أكثر من اسم مضيف واحد ،فيجب إضافة كل
األسماء.
انقر فوق موافق وأغلق اإلطار خصائص الخادم الرئيسي.

■

■

■

3

إذا كان هناك جدار حماية بين الخادم الرئيسي وخادم الوسائط ،فافتح المنافذ التالية الموجودة على الخادم الرئيسي
إلتاحة االتصال بخادم الوسائط:
مالحظة :يجب تسجيل الدخول كمدير لتغيير إعدادات المنافذ.
■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

إذا كان الخادم الرئيسي عبارة عن جهاز  NetBackupيستخدم تهيئة  ،TCPفافتح المنافذ التالية:
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 80و 5900و.7578

4

تأكد من تطابق الوقت والتاريخ على خادم الوسائط والخادم الرئيسي .يمكنك استخدام خادم  NTPأو ضبط
الوقت يدويًا.

راجع "القيام بالتهيئة األولية على جهاز  NetBackup 52xxمن NetBackup Appliance Web Console
" في الصفحة .84
راجع "إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم وسائط  52xxمن "NetBackup Appliance Shell Menu
في الصفحة .105

إجراء التهيئة األولية على جهاز خادم وسائط  52xxمن
NetBackup Appliance Shell Menu
بعد إجراء تركيب الجهاز وتوصيله وتشغيل جميع مكونات نظام الجهاز ،تكون على استعداد لتهيئة الخادم.
إذا كنت تخطط لتهيئة هذا الجهاز كخادم وسائط ،فعليك إتمام المهام التالية على الخادم الرئيسي قبل بدء التهيئة األولية.
توفر االرتباطات التالية إرشادات معينة حول كيفية إتمام المهام الالزمة:
راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .103
■

تأكد من توافق إصدارات البرامج الموجودة على كلٍ من خادم الوسائط هذا والخادم الرئيسي.

■

أضف اسم خادم الوسائط هذا إلى الخادم الرئيسي الذي تخطط الستخدامه معه.

■

إذا كان هناك جدار حماية بين الخادم الرئيسي وبين خادم الوسائط هذا ،فافتح المنافذ المناسبة كما هو موضح في
االرتباط الموجود أعاله.

■

تأكد من تطابق الوقت والتاريخ على خادم الوسائط هذا وعلى الخادم الرئيسي.

يوضح اإلجراء التالي كيفية تهيئة جهاز جديد من .NetBackup Appliance Shell Menu
تحذي :ال تدعم أجهزة  NetBackupتهيئة عنوانين  IPينتميان إلى نفس الشبكة الفرعية .يقوم الجهاز بتشغيل نظام
تشغيل  Linuxويشكل هذا النوع من الشبكات قيدًا حاليًا .ومن ثَم يجب أن تستخدم كل ارتباط تُنشِئه عنوان IP
ينتمي إلى شبكة فرعية مختلفة.

مالحظة :ال يمكنك حذف عنوان  IPإذا كان اسم المضيف ينتمي لعنوان  IPهذا.

تنبيه :قبل التهيئة األولية أو بعدها مباشرةً ،يتعين عليك تغيير كلمة مرور الصيانة االفتراضية ) (P@ssw0rdلجهازك.
ويجب تقديم كلمة المرور هذه إلى الدعم الفني في حالة احتياجك إلى مساعدة مستقبلية في تحرّي الخلل وإصالحه.
يتعين تغيير كلمة مرور الصيانة من خالل  NetBackup Appliance Shell Menuباستخدام أحد األوامر
التاليةMain > Support > or Main > Settings > Password maintenance :
 .Maintenance > passwdللحصول على المعلومات الكاملة ،راجع دليل مرجع أوامر جهاز Symantec
.NetBackup
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إلجراء التهيئة األولية على جهاز خادم وسائط  52xxمن NetBackup Appliance Shell Menu

1

في الكمبيوتر المحمول المتصل بمنفذ الجهاز  ، NIC1انتقل إلى مربع الحوار Local Area Connection
.Properties
في عالمة التبويب  ، Generalحدد  (Internet Protocol (TCP/IPبحيث يتم تمييزها ،ثم انقر فوق
.Properties

في عالمة التبويب  ، Alternate Configurationقم بإجراء المهام التالية:
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2

■

انقر فوق .User Configured

■

بالنسبة لعنوان  ، IPأدخل  ،192.168.229.nnnحيث  nnnهي أي رقم من  2إلى  254باستثناء
الرقم .233

■

بالنسبة لـ  ، Subnet maskأدخل .255.255.255.0

■

انقر فوق .OK

من الكمبيوتر المحمول المتصل بالجهاز ،افتح جلسة عمل  SSHعلى  192.168.229.233وسجل الدخول
إلى جهازك.
يتم تسجيل الدخول بـ  adminوكلمة المرور االفتراضية هي .P@ssw0rd
بعد تسجيل الدخول ،تظهر رسالة الترحيب في قائمة  shellوتكون المطالبة في العرض .Main_Menu
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3

من العرض  ، Network < Main_Menuأدخل األمر التالي لتهيئة عنوان  IPالخاص بشبكة واحدة تريد
توصيل جهازك بها.
[InterfaceNames] GatewayIPAddressNetmaskIPAddress Configure

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPالجديد و Netmaskهو قناع الشبكة و GatewayIPAddressهو
البوابة االفتراضية للواجهة .يعد الخيار ] [InterfaceNamesاختياريًا.
يمكن أن يكون عنوان  IPأو عنوان  IPللعبارة هو عنوان  IPv4أو  .IPv6وال يتم السماح إال بعناوين
 IPv6ذات النطاق العمومي والفريدة المحلية فقط.
تذكر أنه يجب أال تستخدم كالً من عنوان  IPv4وعنوان  IPv6في األمر نفسه .على سبيل المثال ،ال يمكنك
استخدام  ..Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1بل يجب أن تستخدم Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1

راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
إذا كنت تريد تهيئة شبكات متعددة ،فيجب أوالً تهيئة عنوان  IPلكل شبكة تريد إضافتها .ثم قم بتهيئة عنوان
البوابة لكل شبكة أضفتها .ويجب أن تتأكد من أنك تضيف عنوان البوابة االفتراضي أوالً .واستخدم األمرين
التاليين:
تهيئة عنوان  IPلكل شبكة

استخدم أيًا من األمرين التاليين بناءً على ما إذا كنت تريد تهيئة عنوان IPv4
أو  IPv6لواجهة الشبكة:
لتهيئة عنوان  IPv4لواجهة شبكة:
[InterfaceName] NetmaskIPAddress IPv4
حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPالجديد و Netmaskهو قناع الشبكة
و] [InterfaceNameاختياري .كرر هذا األمر لكل عنوان  IPتريد
إضافته.
لتهيئة عنوان  IPv6لواجهة شبكة:
[Prefix> [InterfaceNames> <IP Address> IPv6
حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPv6و Prefixهو طول البادئة
و] [InterfaceNameاختياري.
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تهيئة عنوان البوابة لكل شبكة أضفتها

GatewayIPAddress Gateway Add
]]TargetNetworkIPAddress] [Netmask
[[InterfaceName
حيث إن  GatewayIPAddressهو بوابة للواجهة
و TargetNetworkIPAddressو NetmaskوInterfaceName
اختياريان .كرر هذا األمر إلضافة البوابة إلى جميع شبكات الوجهة.
يمكن أن يكون عنوان  IPللبوابة أو  TargetNetworkIPAddressهو
عنوان  IPv4أو عنوان .IPv6
تذكر أنه يجب أال تستخدم كالً من عنوان  IPv4وعنوان  IPv6في األمر
نفسه .على سبيل المثال ،ال يمكنك استخدام Gateway Add 9ffe::3
 .255.255.255.0 eth1بل يجب أن تستخدم Gateway Add
.9ffe::3 6ffe:: 64 eth1

4

من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي لتعيين اسم نطاق نظام أسماء النطاقات
للجهاز.
مالحظة :إذا لم تستخدم نظام أسماء النطاقات ،فسيمكنك المتابعة إلى الخطوة .7
Name DNS Domain

حيث إن  Nameهو اسم النطاق الجديد للجهاز.

5

من العرض  Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة اسم خادم نظام أسماء النطاقات إلى
تهيئة جهازك.
IPAddress DNS Add NameServer

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPلخادم نظام أسماء النطاقات.
يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6وال يتم السماح إال بعناوين  IPv6ذات النطاق العمومي والفريدة
المحلية فقط.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71
إلضافة عناوين  IPمتعددة ،استخدم فاصلة لفصل كل عنوان وبدون مسافة.

6

من العرض  Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة نطاق بحث نظام أسماء النطاقات
إلى تهيئة جهازك بحيث يمكن للجهاز أن يحل أسماء المضيف الموجودة في نطاقات مختلفة:
SearchDomain DNS Add SearchDomain

حيث إن  SearchDomainهو النطاق المستهدف المطلوب إضافته من أجل البحث.
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7

هذه الخطوة اختيارية .فهي تتيح لك إضافة عناوين  IPمن مضيفات أخرى في ملف مضيفات الجهاز.
من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة إدخاالت مضيف إلى ملف
المضيفات في جهازك.
ShortNameFQHNIPAddress Hosts Add

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPv4أو  IPv6و FQHNهو اسم المضيف المؤهل بالكامل
و ShortNameهو االسم المختصر للمضيف.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .71

8

من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي لتعيين اسم المضيف لجهازك.
Name Hostname Set

حيث إن  Nameهو اسم المضيف المؤهل بالكامل.
من خالل هذه الخطوة ،تتم إعادة تهيئة  NetBackupللتشغيل مع اسم المضيف الجديد .وقد تستغرق هذه
العملية بعض الوقت حتى تكتمل.
لكي يعمل األمر  ،Hostname setيلزم وجود عنوان  IPv4واحد على األقل .على سبيل المثال ،يمكنك
تعيين اسم المضيف لمضيف معين إلى  .v46وإلجراء ذلك ،تأكد أوالً من أن المضيف المعين يشتمل على
عنوان  IPv4على األقل ثم نفذ األمر التالي.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

من العرض  ، Main_Menu > Settingsاستخدم األوامر التالية إلدخال اسم خادم  SMTPوعناوين
البريد اإللكتروني من أجل تنبيهات فشل الجهاز.
إدخال اسم خادم SMTP

[acct] [pass] smtp Email SMTP Add
حيث إن  smtpهو اسم المضيف لخادم  SMTPالمستهدف و acctهو اسم
الحساب لمصادقة خادم  SMTPو passهو كلمة المرور للمصادقة إلى خادم
.SMTP

إدخال عناوين البريد اإللكتروني

eaddr Email Software Add
حيث إن  eaddrهو عنوان البريد اإللكتروني حيث تريد تلقي تنبيهات الفشل
الواردة من الجهاز.
إلدخال عناوين متعددة ،افصل كل عنوان عن اآلخر بفاصلة منقوطة.
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 10قم بتعيين الدور الخاص بالجهاز لخادم الوسائط.
مالحظة :قبل تكوين هذا الجهاز كخادم وسائط ،يجب إضافة اسم هذا الجهاز إلى الخادم الرئيسي الذي يجب
أن يعمل مع هذا الجهاز.
من العرض  Appliance < Main_Menuنفذ األمر التالي:
MasterServer Media

حيث يكون  MasterServerإما خادمًا رئيسيًا مستقالً ،أو خادمًا رئيسيًا متعدد شبكات االتصال ،أو خادمًا
رئيسيًا مجمعًا .يحدد ما يلي كل من هذه السيناريوهات:
خادم رئيسي مستقل

يعرض هذا السيناريو اسم مضيف خادم رئيسي واحد .وليس بالضروري أن
يكون هذا االسم اسمًا مؤهالً بالكامل طالما أن الجهاز يتعرف على الخادم
الرئيسي على شبكتك .وفيما يلي مثال لكيفية ظهور األمر.
MasterServerName Media

الخادم الرئيسي متعدد شبكات االتصال

في هذا السيناريو ،يشتمل الخادم الرئيسي على أكثر من اسم مضيف واحد مقترن
به .وعليك استخدام فاصلة كمحدد بين أسماء المضيفات .وفيما يلي مثال لكيفية
ظهور األمر.
MasterNet1Name,MasterNet2Name Media

الخادم الرئيسي المجمع

في هذا السيناريو ،يوجد الخادم الرئيسي في نظام المجموعة .وتوصي
 Symantecبأن تدرج اسم نظام المجموعة أوالً ،متبوعًا بالعقدة النشطة ثم
العقد السلبية في نظام المجموعة .وتتطلب هذه القائمة أن تفصل أسماء العقد
بفاصلة .وفيما يلي مثال لكيفية ظهور األمر.
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName

الخادم الرئيسي المجمع متعدد شبكات
االتصال

في هذا السيناريو ،يوجد الخادم الرئيسي في مجموعة ويشتمل على أكثر من
اسم مضيف واحد مقترن به .وتوصي  Symantecبأن تدرج اسم نظام
المجموعة أوالً ،متبوعًا بالعقدة النشطة ثم العقد السلبية في نظام المجموعة.
وتتطلب هذه القائمة أن تفصل أسماء العقد بفاصلة .وفيما يلي مثال لكيفية ظهور
األمر.
,MasterClusterName,ActiveNodeName Media
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
لمنع أية مشكالت مستقبلية ،عند إجراء تهيئة دور الجهاز ،توصي Symantec
بأن تقدم جميع أسماء الخوادم الرئيسية المقترنة.
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 11عندما تحدد دور خادم الوسائط ،تظهر تهيئة تخزين القرص االفتراضية للجهاز .ويعرض المثال التالي كيفية
ظهور المعلومات االفتراضية لتخزين القرص المدمج في الجهاز:
Available Storage = xGB
Current Storage Pool Configuration:
(Deduplication Storage = xGB (100%), AdvancedDisk = 0GB (0%

 12تسألك عملية التهيئة إذا كنت تريد تهيئة التخزين لديك كـ  AdvancedDiskأم ال.
?Do you want part of your storage configured as AdvancedDisk
(yes/no): y

أدخل  yلتهيئة وحدة تخزين .AdvancedDisk
 13ثم تتم مطالبتك بإدخال حجم وحدة تخزين .AdvancedDisk
Enter Size of AdvancedDisk Volume (use a % sign if you want it as a
percent of the total, or input size is GBs): 50%

أدخل النسبة المئوية إلجمالي التخزين ،أو أدخل قيمة يتم قياسها بالجيجابايت.
 14أدخل  yلتأكيد الحجم الذي أدخلته .أدخل  nإذا أردت تغيير القيمة.
 15ثم تتم مطالبتك بإدخال اسم وحدة تخزين  AdvancedDiskإذا كان حجم وحدة تخزين AdvancedDisk
أكبر من الصفر .باإلضافة إلى ذلك ،تتم مطالبتك بإدخال اسم وحدة تخزين إلغاء التكرار إذا كان حجم وحدة
تخزين إلغاء التكرار أكبر من الصفر .كما أنه ال يلزم تغيير األسماء االفتراضية.
أدخل اسمًا لقسم  .AdvancedDiskعلى سبيل المثال.hostname_stu_adv ،
أدخل اسمًا لقسم إلغاء تكرار  .NetBackupعلى سبيل المثالhostname_stu_disk ،

مالحظة :فيما يلي القيم االفتراضية التي تظهر في وحدة تحكم اإلدارو لـ  NetBackupلوحدات التخزين
ومجموعات األقراص:
■

بالنسبة لـ :AdvancedDisk
اسم وحدة التخزين االفتراضية<stu_adv_<hostname :
اسم مجموعة األقراص االفتراضية<dp_adv_<hostname :

■

بالنسبة إللغاء التكرار:
اسم وحدة التخزين االفتراضية<stu_disk_<hostname :
اسم مجموعة األقراص االفتراضية<dp_disk_<hostname :
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تظهر رسالة تأكيد توضح أن مجموعات وحدات التخزين قد تم إنشاؤها بنجاح.
 16بعد تشغيل جميع األدوات ووحدات توسيع التخزين ،فإنك تكون جاهزًا لتثبيت برنامج عميل على أجهزة الكمبيوتر
التي تريد إجراء النسخ االحتياطي عليها.
راجع "تثبيت برنامج عميل  NetBackupمن الحزم" في الصفحة .113
راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .115

حول تهيئة الحد األقصى لحجم وحدة اإلرسال
تتحكم خاصية  MTUفي الحد األقصى لحجم وحدة اإلرسال إلطار  .Ethernetكما أن الحد األقصى القياسي لحجم
وحدة اإلرسال لـ  Ethernetيبلغ  1500بايت )بدون رؤوس( .وفي البيئات المعتمدة ،يمكن تعيين خاصية MTU
إلى قيم أكبر تصل إلى  9000بايت .وتتم اإلشارة بشكل شائع إلى تعيين حجم إطار أكبر في واجهة على إنه استخدام
إطارات كبيرة .تساعد اإلطارات الكبيرة في تخفيض التجزئة حيث يتم إرسال البيانات عبر الشبكة ،وفي بعض الحاالت،
يمكن أن تقدم ناتجًا أفضل من خالل استخدام أقل لوحدة المعالجة المركزية .ولالستفادة من اإلطارات الكبيرة ،يجب
على بطاقات  Ethernetوبرامج التشغيل والتبديل جميعًا دعم اإلطارات الكبيرة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب تهيئة كل
واجهة خادم يتم استخدامها لنقل بيانات إلى الجهاز من أجل اإلطارات الكبيرة.
وتوصي شركة  Symantecبأنه في حالة تهيئة خاصية  MTUلواجهة إلى قيم أكبر من  1500بايت ،وتأكد من
جميع األنظمة المتصلة بالجهاز على الواجهة المعينة تحتوي على الحد األقصى نفسه لحجم وحدة اإلرسال .حيث تشتمل
مثل هذه النظم  -على سبيل المثال ال الحصر  -على عمالء  NetBackupوأسطح المكتب البعيدة .وتحقق أيضًا من
أجهزة الشبكة ونظام التشغيل ودعم برنامج التشغيل في جميع األنظمة قبل تهيئة خاصية .MTU
يمكنك تهيئة خاصية  MTUلواجهة عن طريق استخدام األمر  SetPropertyفي قائمة  shellللجهاز.
راجع األمر  SetPropertyفي الدليل المرجعي ألوامر جهاز .Symantec NetBackup

تثبيت برنامج عميل  NetBackupمن الحزم
يمكنك تثبيت برنامج العميل وبرنامج وحدة تحكم إدارة  NetBackupعلى العمالء الذين ترغب في عمل نسخة
احتياطية لهم .توفر صفحة تسجيل الدخول لواجهة مستخدم جهاز  NetBackupرابط  Softwareيمكنك استخدامه
لتثبيت هذا البرنامج .وتبين القائمة المُنسدلة أنظمة التشغيل المُتاحة والتي تتوفر لك إلجراء التثبيت عليها.
لتثبيت برنامج وكيل لعميل

1

قم بتسجيل الدخول إلى العميل الذي ترغب في عمل نسخة احتياطية له.

2

في الجزء األيمن من الصفحة المنتقل إليها ،انقر فوق  .Softwareتُبين القائمة التالية االختيارات التي عليك
االختيار من بينها:
■

All

■

Windows

■

Linux

■

Solaris
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■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

مالحظة :إذا قمت باختيار استخراج صور نظام  ،Linuxأو  ،UNIXأو  ،Solarisأو  ،AIXأو  ،BSDفإن
 Symantecتوصي باستخدام اإلصدار  1.16من  GNU tarأو إصدار أحدث الستخراج جميع حزم ..tar
لمعرفة المزيد من المعلومات ،راجع المالحظة التقنية التالية في موقع ويب فريق دعم .Symantec
http://www.symantec.com/docs/TECH154080

3

اختر  Allأو حدد نظام تشغيل من قائمة  Operating Systemالمنسدلة.

4

انقر بزر الماوس األيمن على الملف المناسب ضمن  Softwareلتنزيل برنامج الوكيل.
وسيقوم المتصفح بكتابة ملفات البرنامج إلى الموقع الذي تحدده.
فيما يلي أمثلة على المواقع:
■

في أنظمة  Windowsاألساسية ،قم بتنزيل البرامج إلى  C:\tempأو إلى سطح المكتب.

■

في أنظمة  Linuxأو  UNIXاألساسية ،قم بتنزيل البرامج إلى ./tmp

لتحديد نوع األجهزة على نظام  ،Windowsانقر بزر الماوس األيمن على  My Computerوحدد
.Properties

5

قم بفك ضغط حزمة البرنامج.

6

تثبيت برنامج العميل
لنظام التشغيل  ،Windowsانقر فوق ملف  Windowsالتنفيذيsetup.exe ،
ألنظمة تشغيل  ،UNIXقم بتشغيل البرنامج النصي ..install

7

بعد تثبيت برنامج العميل بنجاح ،ينبغي إضافة اسم الخادم الرئيسي للجهاز إلى العميل.
■

في أنظمة  ،Windowsيمكنك استخدام واجهة  Backupو Archiveو Restoreإلضافة اسم خام
رئيسي للجهاز على العميل .قم بإجراء التالي:
■

بعد تحميل  NetBackupعلى العميل ،افتح واجهة .Backup, Archive, and Restore
Start > All Programs > Symantec NetBackup > Backup, Archive,
and Restore

■

من واجهة  ،Backup, Archive, and Restoreحدد File > Specify NetBackup
...Machines and Policy Type

■

من مربع الحوار  ، Specify NetBackup Machines and Policy Typeأدخل اسم
الخادم في حقل  Server to use for backups and restoresوانقر فوق Edit Server
 Listثم انقر فوق .OK
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■

■

في مربع الحوار الذي يظهر ،أدخل اسم المضيف المؤهل بالكامل للخادم الرئيسي للجهاز وانقر فوق
.OK

■

أغلق واجهة .Backup, Archive, and Restore

■

أعد تشغيل "."NetBackup Client Services
 افتح موجه أوامر .Windows -أدخل  services.mscواضغط .Enter

على أنظمة  ،UNIXأضف اسم خادم الجهاز الرئيسي إلى الملف  bp.confعلى العميل كما يلي:
■

على العميل ،انتقل إلى الموقع التالي:
cd /usr/openv/netbackup

■

أدخل  lsلمشاهدة محتويات الدليل.

■

افتح الملف  bp.confفي محرر نصي.

■

أدخل اسم المضيف المؤهل بالكامل لخادم الجهاز الرئيسي.

■

احفظ التغييرات وأغلق الملف.

راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .115

تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل
مشاركات  CIFSوNFS
بعد اكتمال تهيئة جميع األجهزة ،يمكنك استخدام اإلجراءات التالية لتثبيت برنامج عميل  Windowsو UNIXعلى
األجهزة العميلة المستخدمة مع أجهزة  .NetBackupتوضح هذه اإلجراءات كيفية الحصول على حزم البرامج من
خالل مشاركة  CIFSأو .NFS
مالحظة :إذا كان لديك أجهزة عميلة موجودة من  NetBackupتريد استخدامها مع خادم الجهاز الرئيسي ،فيجب
أن باإلصدار  6.0أو إصدار أحدث .بالنسبة لألجهزة العميلة هذه ،يلزم فقط إلضافة اسم خادم الجهاز الرئيسي إلى
العميل.
لتثبيت برنامج عميل  NetBackupعلى عميل  UNIXمن خالل مشاركة NFS

1

على كمبيوتر عميل  UNIXحيث تريد تثبيت برنامج عميل  ،NetBackupسجل الدخول كجذر.

2

تحميل مشاركة  NFSالتالية:
>/inst/client:<appliance_name
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3

4

تصفح الملفات داخل دليل مشاركة  .NFSتظهر ملفات مشابهة للملفات التالية:
packages.

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

قم بتشغيل البرنامج النصي .unix-client-install
يقوم هذا اإلجراء بتثبيت برنامج عميل .NetBackup

5

أضف اسم خادم الجهاز الرئيسي إلى الملف bp.confعلى العميل كما يلي:
■

على العميل ،انتقل إلى الموقع التالي:
cd /usr/openv/netbackup

■

أدخل  lsلمشاهدة محتويات الدليل.

■

افتح الملف  bp.confفي محرر نصي.

■

أدخل اسم المضيف المؤهل بالكامل لخادم الجهاز الرئيسي.

■

احفظ التغييرات وأغلق الملف.

راجع "تثبيت برنامج عميل  NetBackupمن الحزم" في الصفحة .113
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A

قائمة التحقق من التهيئة األولية
يتضمن هذا الملحق الموضوعات التالية:
■

قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز Symantec NetBackup 52xx

قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز Symantec NetBackup
52xx
تهدف قائمة التحقق هذه إلى مساعدتك في التخطيط للتهيئة األولية لجهازك.
بالنسبة للجهاز الجديد ،استخدم الجداول التالية لتسجيل إعدادات التهيئة األولية لهذا الجهاز .إذا لم تتم إعادة ضبط
المصنع أو إعادة أخذ صورة هذا الجهاز من قبل مطلقًا ،فيتعين تهيئته مرة أخرى .يمكن أن توفر اإلعدادات المسجلة
الموجودة في قائمة التحقق الكثير من الوقت وتقدم المساعدة إلعادة الجهاز إلى وضعه الطبيعي بسرعة.
عند استخدام إصدار مطبوع أو نسخة ورقية من قائمة التحقق ،تأكد من وضع النسخة الكاملة من قائمة التحقق في مكان
آمن.
يمكنك أيضًا الحصول على نسخة  PDFمن قائمة التحقق لتنزيلها وحفظها في المكان الذي تختاره .يتيح لك ملف
 PDFأيضًا إدخال إعداداتك بحيث يمكنك إما حفظ النسخة الكاملة من قائمة التحقق أو طباعتها.
للوصول إلى أحدث اإلصدارات من قائمة التحقق هذه ،راجع االرتباط التالي:
www.symantec.com/docs/DOC6675
الجدول A-1
Field
Network Interface
IP Address
Subnet Mask
Bond Mode

Network Configuration
Setting
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Routing Configuration
Setting

A-2 الجدول
Field
Destination IP

Destination Subnet Mask
Gateway
Network Interface

Host Configuration
Setting

A-3 الجدول
Field
Host Name

:DNS

(Domain Name System (DNS

________________________________

■

Domain Name Suffix

■

________________________________

■

DNS IP عنوان

■

________________________________

■

(Search Domain(s

■

:No DNS

(Host Name Resolution (no DNS

________________________________

■

IP address

■

________________________________

■

Fully qualified host name

■

________________________________

■

Short host name

■

Password change
Setting

A-4 الجدول
Field

Old admin password
New admin password
Confirm new admin password

Date and time configuration
Setting

A-5 الجدول
Field
Time zone
NTP Server IP
Date and Time
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Alerting Configuration
Setting

A-6 الجدول
Field

(Notification Interval (in 15-minute intervals
Enable SNMP Alert
Enable  )يلزم فقط في حالة اختيارSNMP server
( SNMP Alert
SNMP port
SNMP community
SMTP server
Software administrator email address
Hardware administrator email address
Sender email address
SMTP account
Password

Call Home Configuration
Setting

A-7 الجدول
Field
Enable Call Home

Enable proxy server
Enable proxy tunneling
Enable proxy  )يلزم فقط في حالة اختيارProxy server
( server
Enable proxy  )يلزم فقط في حالة اختيارProxy port
( server
Proxy user name
Proxy password
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Registration
Setting

A-8 الجدول
Field
Appliance Name
Company Name
Street
City
State or Province
ZIP or Postal Code
Country
Contact Name
Contact Number
Contact Email

Role Configuration
Setting

A-9 الجدول
Field
Master or Media

Media  )يلزم فقط في حالة اختيارMaster server name
(

AdvancedDisk storage configuration
Setting

A-10 الجدول
Field
Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Deduplication (MSDP) Disk Configuration
Setting

A-11 الجدول
Field
Storage Unit name
Disk Pool Name
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Deduplication (MSDP) Disk Configuration
Setting

A-11 الجدول
Field
Size

الملحق

B

إضافة رف تخزين ثانٍ إلى جهاز
جاهز للعمل
يتضمن هذا الملحق الموضوعات التالية:
■

حول إضافة رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل

■

تركيب وتوصيل رف تخزين  Symantecثانٍ بجهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل

■

إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecالثاني إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من
NetBackup Appliance Web Console

■

إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من
NetBackup Appliance Shell Menu

حول إضافة رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز NetBackup
 52xxقيد التشغيل
إذا كان لديك جهاز  NetBackup 52xxيحتوي على رف تخزين واحد من  Symantecفي الوقت الحالي ،فيمكنك
توسيع المساحة التخزينية للقرص الموجود بالجهاز عن طريق إضافة رف تخزين  Symantecآخر.
تتيح لك أجهزة  NetBackup 52xxالمزودة ببرنامج من اإلصدار  2.5أو أحدث االتصال بوحدتي رف تخزين
.Symantec
تستلزم إضافة رف تخزين  Symantecثانٍ لجهاز قيد التشغيل إجراء المهام التالية:
■

تركيب رف تخزين  Symantecجديد
تتضمن هذه المهمة تثبيت الوحدة الجديدة بالحامل وتوصيل كابالت الطاقة وكابالت .SAS
راجع "تركيب وتوصيل رف تخزين  Symantecثانٍ بجهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل"
في الصفحة .123

■

إضافة مساحة تخزين القرص الجديدة إلى النظام
تجعل هذه المهمة مساحة تخزين القرص الخاصة بالوحدة الجديدة متوفرة لالستخدام.

إضافة رف تخزين ثانٍ إلى جهاز جاهز للعمل
تركيب وتوصيل رف تخزين  Symantecثانٍ بجهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل

راجع "إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecالثاني إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من
 "NetBackup Appliance Web Consoleفي الصفحة .124
راجع "إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من
 "NetBackup Appliance Shell Menuفي الصفحة .125
مالحظة :عند إضافة رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز قيد التشغيل ،توصي شركة  Symantecبجدولة
هذه المهمة أثناء انخفاض نشاط النظام.

تركيب وتوصيل رف تخزين  Symantecثانٍ بجهاز NetBackup
 52xxقيد التشغيل
استخدم اإلجراء التالي لتركيب وتوصيل رف تخزين  Symantecثانٍ بجهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل.
لتركيب وتوصيل رف تخزين  Symantecثانٍ بجهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل

1

ركّب رف التخزين على الحامل.

2

ثبِّت كابالت  SASالتي تم شحنها مع رف التخزين وتوصيلها كما هو موضح في األوصاف النصية وفي
المخطط التالي:

123

إضافة رف تخزين ثانٍ إلى جهاز جاهز للعمل
إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecالثاني إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من NetBackup Appliance Web Console

■

قم بتوصيل أحد طرفي كابل  SASفي منفذ  SAS_OUTالموجود أقصى يسار وحدة اإلدخال/اإلخراج
لرف التخزين األول .يحمل منفذ  SAS_OUTملصق يحمل رقم  2بالشكل.
صل الطرف اآلخر من كابل  SASهذا بمنفذ  SAS_INالموجود أقصى يسار وحدة اإلدخال/اإلخراج
الموجودة على رف التخزين الجديد .يحمل منفذ  SAS_INملصق يحمل رقم  1بالشكل.

■

صل الطرف اآلخر لكابل  SASفي منفذ  SAS_OUTالموجود أقصى يمين وحدة اإلدخال/اإلخراج
لرف التخزين األول.
صل الطرف اآلخر من كابل  SASهذا بمنفذ  SAS_INالموجود أقصى يمين وحدة اإلدخال/اإلخراج
الموجودة على رف التخزين الجديد.

3

صل كابالت الطاقة برف التخزين الثاني.

4

قم بتشغيل رف التخزين الجديد.

5

إلضافة المساحة التخزينية لرف التخزين الجديد للنظام ،راجع الموضوعات التالية:
راجع "إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecالثاني إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل
من  "NetBackup Appliance Web Consoleفي الصفحة .124
راجع "إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من
 "NetBackup Appliance Shell Menuفي الصفحة .125

إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecالثاني إلى جهاز
 NetBackup 52xxقيد التشغيل من NetBackup Appliance
Web Console
استخدم اإلجراء التالي إلضافة المساحة التخزينية لرف التخزين الجديد لجهاز  NetBackupباستخدام NetBackup
.Appliance Web Console
إلضافة المساحة التخزينية لرف التخزين الجديد إلى جهاز  NetBackupباستخدام NetBackup
NetBackup Appliance Web Console

1

ابدأ تشغيل  NetBackup Appliance Web Consoleوتحقق من ظهور نظام التخزين الجديد على
صفحة  .Monitor > Hardwareإذا لم يظهر نظام التخزين الجديد ،فتحقق من توصيالت الكابل وتأكد
من أن الطاقة قيد التشغيل.

2

انقر فوق .Storage < Manage

3

حدد عالمة التبويب .Disk

4

انقر فوق الخيار ." Click here to scan for new disks

5

في مربع الحوار  ?Do you want to scan for new diskانقر فوق  .OKعندئذٍ يبدأ المسح.

6

عندما يكتمل المسح ،انقر فوق  OKلتحديث عالمة التبويب .Disk
في عمود  ، Diskيجب أن يظهر معرف جديد لرف التخزين الجديد .يجب أن يحمل اإلدخال الجديد السمات
التالية:
■

.Type = Expansion
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إضافة رف تخزين ثانٍ إلى جهاز جاهز للعمل
إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من NetBackup Appliance Shell Menu

■

Status = New Available

7

في عمود  ، Statusبجوار  ، New Availableانقر فوق  Addلتنشيط التخزين في .RAID

8

داخل مربع حوار التأكيد ،انقر فوق  Yesلبدء عملية المسح.
عند اكتمال العملية ،يجب أن تظهر هذه الرسالة:
.Storage operation completed. Succeeded

9

انقر فوق  OKلتحديث النظام.
بعد تحديث النظام ،يجب أن تظهر عالمة التبويب " "Disksالسمات التالية لرف التخزين الجديد:
■

Type = Expansion

■

Status = In Use

■

TB n = Unallocated
حيث تشير  nإلى المساحة القابلة لالستخدام أو المساحة التخزينية المتوفرة في رف التخزين الجديد.

إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز
 NetBackup 52xxقيد التشغيل من NetBackup Appliance
Shell Menu
استخدم اإلجراء التالي إلضافة المساحة التخزينية لرف التخزين الجديد لجهاز  NetBackupباستخدام NetBackup
.Appliance Shell Menu
إلضافة المساحة التخزينية لرف التخزين الجديد إلى جهاز  NetBackupباستخدام NetBackup
Appliance Shell Menu

1

استخدم  PuTTYلبدء جلسة  SSHللوصول إلى .NetBackup Appliance Shell Menu
مالحظة :يمكنك أيضًا توصيل جهاز كمبيوتر محمول وشاشة أو  KVMبالجهاز للوصول إلى NetBackup
.Appliance Shell Menu

2

سجِّل الدخول إلى  .NetBackup Appliance Shell Menuتظهر لوحة المطالبة .Main_Menu

3

انتقل إلى طريقة العرض  Monitorكالتالي:
أدخل  monitorثم اضغط على الزر .Enter

4

انتقل إلى طريقة العرض  Monitorكالتالي:
أدخل  hardwareثم اضغط على الزر .Enter
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إضافة رف تخزين ثانٍ إلى جهاز جاهز للعمل
إضافة مساحة قرص رف تخزين  Symantecثانٍ إلى جهاز  NetBackup 52xxقيد التشغيل من NetBackup Appliance Shell Menu

5

انتقل إلى طريقة العرض  Showكالتالي:
أدخل  hardwareثم اضغط على الزر .Enter
تظهر معلومات حول النظام .يجب أن يعرض العمود  Deviceرف التخزين الجديد كـ Expansion Unit
 .(Storage (unit 3يجب أن تظهر  Statusالخاصة بالوحدة في شكل .Not Supported

6

قم بإجراء المسح كالتالي:
■

في مطالبة  ، Main_Menuأدخل  manageواضغط على الزر .Enter

■

أدخل  storageثم اضغط على الزر .Enter

■

أدخل  scanثم اضغط على الزر .Enter

يكتمل المسح خالل دقيقتين.

7

اعرض المساحة التخزينية المتوفرة كالتالي:
■

انتقل إلى طريقة العرض .Storage

■

عند المطالبة ،أدخل  Show ALLواضغط على الزر .Enter

■

داخل الجدول  ، Disk IDحدد  IDواكتبه أو انسخه للقرص الذي يحمل السمات التالية:
■

Operating system = Expansion

■

Source = New Available

8

من طريقة العرض  ، Storageأدخل  addواضغط على الزر  .Enterيتم بدء تشغيل معالج Add
.expansion unit storage

9

عند المطالبة ،أدخل  IDلوحدة التوسعة الجديدة التي نسختها من قبل واضغط على الزر .Enter
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