מדריך התקנת החומרה וקביעת
התצורה הראשונית של התקן
™Symantec NetBackup
מהדורה 2.6

NetBackup 52xx

התוכנה המתוארת במדריך זה מסופקת במסגרת הסכם רישיון ומותרת לשימוש רק בהתאם לתנאי ההסכם.
גרסת תיעוד2.6 :

אזהרה משפטית
 .Copyright © 2013 Symantec Corporationכל הזכויות שמורות.
 ,Symantecהלוגו של סימנטק וסמל התיוג ) (Checkmark Logoו NetBackup-הם סימנים מסחריים או
סימנים מסחריים רשומים של  Symantec Corporationאו של חברות הבת שלה בארה"ב ובארצות אחרות.
שמות אחרים עשויים להיות סימני מסחר של בעליהם השונים.
מוצר  Symantecזה עשוי לכלול תוכנת צד שלישי ,שאותה חייבת  Symantecלייחס לצד השלישי הרלוונטי
)"תוכניות צד שלישי"( .חלק מתוכניות צד שלישי אלה זמינות תחת רישיון קוד פתוח או רישיון המאפשר שימוש
חינם בתוכנות .להסכם הרישיון המלווה את התוכנה לא תהיה כל השפעה על הזכויות והחובות החלים עליך
בכפוף לרישיונות הקוד הפתוח או לרישיונות המאפשרים שימוש חינם בתוכנות .לקבלת פרטים נוספים על
תוכניות צד שלישי ,אנא עיין בנספח המשפטי הנוגע לתוכנות צד שלישי המתלווה לתיעוד זה או בקובץ TPIP
 ReadMeהמתלווה למוצר  Symantecזה.
המוצר שמתואר במסמך זה מופץ בכפוף לרישיונות המגבילים את השימוש בו ,העתקתו ,הפצתו וכל פעולה
של הידור לאחור ) (Decompilationאו הנדסה לאחור ) .(Reverse Engineeringאין להעתיק שום חלק
ממסמך זה בכל צורה שהיא ובכל אמצעי שהוא ללא קבלה של אישור בכתב מ Symantec Corporation-ומי
שמורשה מטעמה להעניק רישיונות ,אם קיימים גורמים כאלה.
התיעוד מסופק "כמות שהוא" ,וחברת  Symantecלא תישא בכל אחריות שהיא לתנאים ,לניסוחים ולהצהרות,
במפורש או במשתמע ,כולל כל אחריות משתמעת בנוגע לסחירות ,התאמה לתכלית מסוימת או אי-הפרה,
אלא במידה הכפופה לחוק SYMANTEC CORPORATION .לא תישא באחריות לכל נזקים מקריים ,או
תוצאתיים הקשורים לביצועים המסופקים או לשימוש בחומר תיעוד זה .המידע הכלול במסמך זה עשוי להשתנות
ללא הודעה מוקדמת.
התוכנה ברישיון והתיעוד נחשבים לתוכנת מחשב מסחרית על-פי ההגדרות ב FAR 12.212-והם כפופים
לזכויות מוגבלות כפי שמוגדר בFAR Section 52.227-19, Commercial Computer Software --
) Restricted Rightsתוכנת מחשב מסחרית  -זכויות מוגבלות( ובDFARS 227.7202, Rights in-
) Commercial Computer Software or Commercial Computer Software Documentationזכויות
בתוכנות מחשב מסחריות או בתיעוד לתוכנות מחשב מסחריות( על-פי מה שישים ,ולכל תקנה עוקבת .כל
שימוש ,שינוי ,שיעתוק ,שחרור ,ביצוע ,הצגה או חשיפה של התוכנה והתיעוד המורשים ע"י ממשלת ארה"ב
ייעשה אך ורק בהתאם לתנאים הכלולים בהסכם זה.

Symantec Corporation
350 Ellis Street
Mountain View, CA 94043
http://www.symantec.com/he/il/

תמיכה טכנית
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התמיכה הטכנית הוא לתת מענה לשאלות ספציפיות הנוגעות לתכונות ולתפקוד של מוצרים .קבוצת
התמיכה הטכנית אחראית גם ליצירת תוכן עבור בסיס הידע המקוון של סימנטק )Knowledge
 .(Baseקבוצת התמיכה הטכנית עובדת בשיתוף פעולה עם אגפים אחרים בתוך  ,Symantecכדי
לתת מענה הולם ומהיר על השאלות שלך .לדוגמה ,קבוצת התמיכה הטכנית עובדת עם מחלקת
הנדסת מוצרים ועם  Symantec Security Responseכדי לספק שירותי התראות ועדכונים של
הגדרות וירוסים.
שירותי התמיכה של  Symantecכוללים את האפשרויות הבאות:
■

מגוון של אפשרויות תמיכה המעניקות לך את הגמישות לבחור את כמות השירות המתאימה
לגודל הארגון שלך

■

תמיכה בטלפון ו/או באינטרנט המספקת מענה מהיר ומידע מעודכן

■

שירות שדרוגים המבטיח התקנת שדרוגים מייד עם יציאתם

■

תמיכה עולמית בתשלום על בסיס שירות במהלך שעות העבודה או מסביב לשעון.

■

הצעות שירות ברמת פרימיום הכוללות שירותי ניהול חשבון לקוח

לקבלת מידע נוסף על תוכניות התמיכה של סימנטק תוכל לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת:
www.symantec.com/business/support/
כל שירותי התמיכה יינתנו בהתאם להסכם התמיכה ולמדיניות התמיכה התקפה בעת חתימה על
ההסכם.

פנייה לתמיכה טכנית
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www.symantec.com/business/support/
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■

רמת הגרסה של המוצר

■

מפרט החומרה

■

נפח זיכרון פנוי ,נפח כונן ,ופרטים על כרטיס ממשק הרשת )(NIC

■

מערכת הפעלה

■

גרסה ורמת תיקון תוכנה )(patch

■

טופולוגיית רשת

■

פרטים על נתבים ,שערים וכתובות IP

■

תיאור הבעיה:
■

הודעות שגיאה וקובצי יומן

■

ניסיונות שנעשו לפתרון הבעיות לפני הפנייה לסימנטק

■

שינויים שנעשו לאחרונה בהגדרות התצורה של תוכנות ושינויים ברשת

רישוי ורישום
אם מוצר סימנטק שברשותך מצריך רישום או מפתח רישיון ,היכנס לדף האינטרנט של התמיכה
הטכנית בכתובת הבאה:
www.symantec.com/business/support/

שירות לקוחות
מידע על שירות הלקוחות ניתן למצוא בכתובת הבאה:
www.symantec.com/business/support/
שירות הלקוחות יכול לסייע בסוגיות שאינן בעלות גוון טכני ,כגון:
■

שאלות בנוגע לרישוי מוצרים או למספרים סידוריים

■

עדכונים בפרטי רישום של מוצרים ,כגון שינוי כתובת או שם

■

מידע כללי על מוצרים )תכונות ,שפות זמינות ,משווקים מקומיים(

■

מידע שוטף על עדכוני מוצרים ושדרוגים

■

מידע על הבטחת שדרוג וחוזי תמיכה

■

מידע על תוכניות הרכישה של סימנטק

■

ייעוץ לגבי האפשרויות השונות לקבלת תמיכה טכנית מסימנטק

■

שאלות בנושאים לא-טכניים לפני רכישה

■

בעיות הקשורות לתקליטורי  CD-ROMאו  DVDאו למדריכי משתמש

משאבים להסכמי תמיכה
אם ברצונך ליצור קשר עם סימנטק בנוגע להסכם תמיכה קיים ,פנה לצוות הניהול של הסכמי
התמיכה המטפל באזורך:
אסיה-פסיפיק ויפן

customercare_apac@symantec.com

אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה

semea@symantec.com

צפון אמריקה ואמריקה הלטינית

supportsolutions@symantec.com
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1

התקנת NetBackup 5230
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

תיעוד המוצר

■

סקירת המוצר

■

מידע כללי על התקנת החומרה

■

התקנת רכיבי החומרה

■

מידע כללי על כבלים

■

בדיקת מידע לפני הפעלת ההתקנים.

תיעוד המוצר
מסמך זה זמין לכל הלקוחות ומשתמשי הקצה .פרק זה מתאר את התקנת החומרה של התקן
 NetBackup 5230ושל .Storage Shelf
טבלה 1-1וגם טבלה  1-2כוללים רשימת מסמכים הקשורים להתקן NetBackup 5230
ו.Symantec Storage Shelf-
טבלה 1-1

תיעוד החומרה של התקן  NetBackupושל Symantec Storage Shelf

מסמך

תיאור

תיאור המוצר של התקן Symantec
 NetBackup 5230ושל Symantec
Storage Shelf

תיאור של כל היבטי ההתקן ויחידת  Storage Shelfהמחוברת.
מספק מידע כללי בנושאי בטיחות ,עמידה בחוקים ובתקנות וסביבה.

NetBackup 5230 Appliance and
Symantec Storage Shelf Safety
and Maintenance Guide

מספק מידע מפורט בנושא בטיחות .מספק הנחיות למעקב שוטף
ולתחזוקה פיזית של ההתקן.

התקנת NetBackup 5230
סקירת המוצר

טבלה 1-2

תיעוד התוכנה של התקן  NetBackupושל Symantec Storage Shelf

מסמך

תיאור

Symantec NetBackup Appliance
Administrator's Guide

מתאר את היבטי התוכנה של התקן  NetBackupומסביר כיצד
לממש מאגר אחסון ברשת הארגונית.

Symantec NetBackup Appliance
Release Notes

מידע מפורט בנוגע למהדורת התוכנה הנוכחית.

Symantec NetBackup Appliance
Command Reference Guide

מכיל מידע מפורט בנוגע לפקודות המעטפת של התקן
.NetBackup

בקר בכתובת  http://www.symantec.com/docs/DOC2792לקבלת התיעוד של התקן
.NetBackup
ראו "סקירת המוצר" בעמוד .11

סקירת המוצר
שני כונני הדיסק שבהתקן מספקים להתקן את מערכת ההפעלה ומערך  .RAID 1ההתקן כולל גם
שמונה כונני דיסק  1-TBהמספקים נפח אחסון של  4 TBבקירוב .עיין במסמך Symantec
 NetBackup 5230 Appliance and Symantec Storage Shelf Product Descriptionלקבלת
הסברים על קיבולות האחסון הזמינות.
תצורות שכוללות לפחות יחידת  Storage Shelfאחת דורשות כרטיס בקר  SAS RAIDהמותקן
בחריץ הרחבה  PCIeשל ההתקן .ההתקן כולל גם כרטיסי יציאת  Fibre Channelשמותקנים
בחריצי  PCIeבכל התצורות.
ראו "ממדים" בעמוד .11

ממדים
יש להתקין את ההתקנים הכבדים ביותר בתחתית ארון הציוד .התקנת התקנים כבדים בחלק העליון
של ארון הציוד עלולה לגרום להתהפכותו .הדבר עלול לגרום לפציעה ולנזק לציודSymantec .
 Storage Shelfכבד מההתקן .לכן יש להתקין את יחידת  Storage Shelfבחלק התחתון של ארון
הציוד .התקן את ההתקן מעל יחידות .Storage Shelf
להלן נתונים על מידות ההתקן ומשקלו:
■

 23.58ק"ג

■

עומק  69.59ס"מ ) 27.39אינץ'(

■

רוחב  43.8ס"מ ) 17.24אינץ'(

■

גובה  8.76ס"מ ) 3.45אינץ'(
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מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן מתארכות עד  752מ"מ ) 30אינץ'( .מרחק זה הוא העומק
המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין העמודים האנכיים של ארון
הציוד גדול מ-  752מ"מ ) 30אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת ההתקן .רוחב
ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.
להלן נתונים על מידות יחידת  Storage Shelfומשקלה:
■

 32.2ק"ג

■

עומק  56.1ס"מ ) 22.1אינץ'(

■

רוחב  44.7ס"מ ) 17.6אינץ'(

■

גובה  8.8ס"מ ) 3.5אינץ'(

מסילות ארון הציוד המיועדות ל Symantec Storage Shelf-מתארכות עד  914מ"מ ) 36אינץ'(.
מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין העמודים
האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  914מ"מ ) 36אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת
ההתקן .רוחב יחידת  Storage Shelfהוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.
ראו "לוח קדמי של ההתקן" בעמוד .12

לוח קדמי של ההתקן
הלוח הקדמי של ההתקן כולל חריצים )מקומות( ל 12 -כונני דיסק קשיח ולוח נוריות ביקורת.
כל התקן  NetBackup 5230כולל  12חריצי דיסקים .החריצים ממוספרים מ 0 -עד  ,11החל
מהפינה השמאלית התחתונה .ההתקן מצויד בשני דיסקים מסוג  SASהמותקנים בחריצים  0ו1 -
ומשמשים עבור מערכת ההפעלה ותמיכה בשיקוף  .RAID1שני דיסקי מערכת פעילים מאפשרים
להחליף אחד מהם מבלי לכבות את ההתקן.
בחריצים  4עד  11מותקנים שמונה דיסקים לאחסון .הדיסק המחליף החם נמצא בחריץ  ,11בפינה
הימנית העליונה של ההתקן.
כונני הדיסקים של המערכת מוקפים באדום .כונני הדיסקים של האחסון מוקפים בצהוב.

 NetBackup 5230אינו נזקק ל Symantec Storage Shelf-לצורכי אחסון .ההתקן הסטנדרטי
כולל דיסקים דיסקי אחסון בנפח  1TBהמספקים נפח אחסון כולל מפורמט של  .4TBכאשר יש
צורך בנפח אחסון גדול מ ,4TB -ניתן להוסיף יחידות אחסון .Symantec Storage Shelf
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בצד ימין של ההתקן ,מחובר לוח קטן .הלוח כולל נוריות ביקורת של המערכת וכפתורי הפעלה.
נוריות הביקורת מספקות חיווי של פעילות ההתקן .פרטים נוספים נמצאים ב-טבלה .1-3
כפתורי בקרה ותכונות בלוח הקדמי של התקן NetBackup

טבלה 1-3
מספר

תיאור

1

כפתור הפעלה הכולל נורית ביקורת )הכפתור מבצע כיבוי לפני ניתוק(

2

נורית ביקורת לפעולת הכונן הקשיח

3

כתפור זיהוי מערכת עם נורית ביקורת

4

כפתור איפוס קר של המערכת )כיבוי מיידי(

5

נורית ביקורת לפעילות ) NIC4/eth3מאירה כאשר קיים קישור; מהבהבת בעת שימוש לפי קצב
ההעברה(

6

נורית ביקורת לפעילות ) NIC3/eth2מאירה כאשר קיים קישור; מהבהבת בעת שימוש לפי קצב
ההעברה(

7

כפתור ) NMIהכפתור מפעיל פסיקה מסוג  (.nonmaskableכל נתוני השרת אינם נשמרים(.

8

נורית ביקורת לפעילות ) NIC1/eth0מאירה כאשר קיים קישור; מהבהבת בעת שימוש לפי קצב
ההעברה(

9

נורית ביקורת לפעילות ) NIC2/eth1מאירה כאשר קיים קישור; מהבהבת בעת שימוש לפי קצב
ההעברה(

10

נורית ביקורת סטטוס מערכת )מאירה בירוק כאשר הסטטוס תקין; מאירה בצבע ענבר כאשר
קיימות תקלות(

כל כונן דיסק קשיח מצויד בשתי נוריות ביקורת המספקות חיווי על סטטוס הכונן ,כפי שמוצג בתרשים
הבא .נורית הביקורת העליונה ) (1מאירה בירוק רציף כאשר הדיסק מופעל ומהבהבת כאשר כונן
הדיסק פעיל .הנורית מכונה ) drive activityפעולת כונן( הנורית התחתונה ) (2מאירה בצבע
ענבר רציף כאשר קיימת תקלה בכונן .כאשר אין תקלה ,הנורית לא מאירה כלל .הנורית מכונה
) drive faultתקלה בכונן(
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בצד שמאל של הלוח הקדמי ,קיימת תגית שחורה שניתן למשוך אותה ,ועליה המספר הסידורי של
ההתקן.

ראו "לוח אחורי של ההתקן" בעמוד .14

לוח אחורי של ההתקן
הלוח האחורי של התקן  NetBackupמאפשר גישה ליציאות התקשורת ,לכרטיסי התוספת ,PCIe
ולספקי הכוח המאפשרים החלפה חמה .כרטיסי התוספת מותקנים על-ידי היצרן לפני משלוח
ההתקן.

טבלה 1-4

לוח אחורי של התקן NetBackup

מספר

פונקציה

1, 2

מודולים של ספקי כוח  1ו2 -
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מספר

פונקציה

3

 ,NIC1/eth0שמורות לרשתות פרטיות .היציאה היא מחבר .1Gb

4, 5, 6

NIC2/eth1 NIC3/eth2 ,ו NIC4/eth3-משמשות לרשתות ציבוריות .שלושת היציאות הן
מחברי .1Gb

7

מחבר DB-15 VGA

8

יציאת ) RJ45 Serial-Aשמורה(

9

מחברי USB

10

יציאת ניהול מרחוק )(IPMI

11

 NIC5/eth4ו ,NIC6/eth5-משמאל לימין :מחברים לרשת  10Gbעבור רשתות ציבוריות

12

חריצים למתאמים עבור כרטיסי תוספת ) PCIeעבור כרטיסי SAS RAID Controller,
 Fibre Channelו(10Gb Ethernet-

13

יציאת ) Serial-Bשמורה(

ראו "הלוח הקדמי של  "Storage Shelfבעמוד .15

אודות יציאות  targetו initiator-של FC HBA
תצורות  Dו E-תומכות ב .FTMS-בתצורות אלה יציאה  1בכל כרטיס  FC HBA) (1בחריצים  5ו-
 6מוגדרות למצב  .Targetיציאה  2בחריצים  5ו 6 -וכל יציאות  FCהאחרות מוגדרות למצב
.Initiator
איור 1-1

יציאות  targetו initiator-בכרטיס FC HBA

הלוח הקדמי של Storage Shelf
הלוח הקדמי של  Symantec Storage Shelfכולל  16חריצים לכוננים .כל חריץ לכונן כולל מגירה
לכונן ,כפתור שחרור הכונן ושתי נוריות ביקורת .במגירה מתקינים את כונן הדיסק שכולל את הדיסק
עצמו והתקן נשיאה .כפתור השחרור מאפשר להוציא את הכונן מהמגירה ב .Storage Shelf-נוריות
הביקורת מספקות חיווי של הסטטוס ומצב הפעולה של הכונן.
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בנוסף לחריצי הכוננים ,הלוח הקדמי כולל גם שתי מערכות שבכל אחת שלוש נוריות ביקורת .נוריות
ביקורת אלה מספקות מידע על מערכת האחסון בכללותה ועל רכיביה השונים של המערכת.

טבלה 1-5

נוריות חיווי סטטוס של כונני (1) Symantec Storage Shelf

שם נורית ביקורת

מצב

תיאור

) Disk statusסטטוס
כונן(

דולקת בצבע ירוק

פעולה תקינה

דולקת בצבע ענבר

פעולה לא תקינה או חוסר פעילות

דולקת בצבע ירוק

פעולה תקינה

דולקת בצבע ענבר

פעולה לא תקינה או חוסר פעילות

הזנת חשמל/פעילות:

טבלה 1-6

נוריות חיווי סטטוס של מערכת (2) Symantec Storage Shelf

שם נורית ביקורת

מצב

תיאור

הזנת חשמל

כבויה

לא מופעל

דולקת בצבע ירוק
רציף

מופעל

סטטוס כללי של המארז כבויה
דולקת בצבע ירוק
רציף
דולקת בצבע ענבר

לא מופעל
מופעל
ספק כוח אחד במצב לא מקוון
שני ספקי הכוח במצב לא מקוון

דולקת בצבע אדום
שמור

לא רלוונטי

פעילות מודול קלט/פלט כבויה
מס' 1
מהבהב בירוק
פעילות מודול קלט/פלט כבויה
מס' 2
מהבהב בירוק

לא רלוונטי
אין פעילות
פעילות
אין פעילות
פעילות
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שם נורית ביקורת

מצב

תיאור

פעימת לב

כבויה

מערכת במצב מושבת

מהבהב בירוק

פעולה תקינה

ראו "הלוח האחורי של  "Storage Shelfבעמוד .17

הלוח האחורי של Storage Shelf
הלוח האחורי של  Symantec Storage Shelfכולל שני מודולים קלט/פלט ושני ספקים .מודולי
הקלט/פלט מאפשרים לנפח האחסון ביחידת/ות  Storage Shelfלהיות זמין לבקר ה RAID-בהתקן
 .NetBackupסעיף זה כולל מידע על הלוח האחורי של יחידת .Storage Shelf

הלוח האחורי של Storage Shelf

טבלה 1-7
מספר

רכיב

פרטים

1

נורית ביקורת של יציאת
SAS_IN

כבוי  -אין קישור זמין

2

יציאת SAS_IN

מחוברת להתקן NetBackup

3

יציאת SAS_OUT

מחוברת ליחידת  Storage Shelfשנייה ,אם קיימת

מאיר בירוק רציף  -קיים קישור זמין
מהבהב בירוק  -פעילות
אדום  -כשל באספקת חשמל
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מספר

רכיב

פרטים

4

נורית ביקורת של יציאת
SAS_OUT

כבויה  -אין קישור זמין

5

נורית ביקורת של מודול
קלט/פלט

6

נורית ביקורת של ספק הכוח

מאירה בירוק רציף  -קיים קישור זמין
מהבהבת בירוק  -פעילות
אדום  -כשל באספקת חשמל
כבויה  -מצב לא מופעל
מאירה בירוק רציף  -מצב מוכן
מהבהבת בירוק N/A -
אדום  -מאתחל
כבויה  -אין אספקת חשמל
מאירה בירוק רציף  -אספקת חשמל תקינה
מהבהבת בירוק  -אספקת החשמל לא הופעלה
אדום  -לא ניתן להפעיל את אספקת החשמל

הערה :בעת אתחול של  ,Symantec Storage Shelfמודול הקלט/פלט הראשי)בצד השמאלי של
הלוח האחורי( מאתחל ראשון .נורית הביקורת מתחילה להאיר בירוק ,מספר שניות לאחר האתחול.
נורית הביקורת של מודל הקלט/פלט השני )בצד ימין של הלוח האחורי( ,מתחילה להאיר לאחר
שהמודול הראשון מוכן לפעולה.
ראו "רצף אתחול חומרה" בעמוד .18

רצף אתחול חומרה
התקנים כגון  NetBackup 5220הצריכו זוג תואם של התקן ויחידת  Storage Shelfוכן רצף
פעולות ייחודי כדי להפעיל את ההתקנים .מפרט זה אינו דרוש עוד עבור התקן .NetBackup 5230
סדר האתחול עבור התקן  NetBackup 5230ויחידות  Storage Shelfמובא להלן.
■

אינך חייב לזווג את ההתקן עם יחידת  .Storage Shelfרצף האתחול מוגדר מראש וסטאטי.

■

ייבוא תצורת האחסון נעשה מעתה בצורה אוטומטית .אינך צריך לייבא תצורה חיצונית באופן
ידני.

■

עליך להפעיל תחילה את כל יחידות  Storage Shelfורק לאחר מכן להפעיל את ההתקן .רצף
זה מבטיח שההתקן יזהה את יחידות .Storage Shelf

■

לאחר מכן ,תוכל להמשיך לקביעת התצורה הראשונית של ההתקן ושל יחידות .Storage Shelf

ראו "הפעלת יחידת  "Storage Shelfבעמוד .33
ראו "הפעלת ההתקן" בעמוד .34

18

התקנת NetBackup 5230
מידע כללי על התקנת החומרה

מידע כללי על התקנת החומרה
התרעה :משקל הציוד ומכלי האריזה של  NetBackupיכול לעלות על  31.75ק"ג ) 70פאונד(.
טיפול לא נאות עלול לגרום לפציעה להזיק לציוד .השתמש בשיטות עבודה ,בכלים ובחומרים
המתאימים בעת טיפול בציוד של .NetBackup
בצע את התקנת החומרה באופן הבא:
■

הבן את ההיבטים השונים הקשורים להתקן  NetBackupו.Symantec Storage Shelf-

■

בדוק את אמצעי הבטיחות.

■

בדוק את דרישות ההתקנה.
מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן  NetBackup 5230מתארכות עד  752מ"מ ) 30אינץ'(.
מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין
העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  752מ"מ ) 30אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את
המסילות ואת ההתקן .רוחב ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.
מסילות ארון הציוד המיועדות ל Symantec Storage Shelf-מתארכות עד  914מ"מ )36
אינץ'( .מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק
בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  914מ"מ ) 36אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה
את המסילות ואת ההתקן .רוחב יחידת  Storage Shelfהוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.

■

הוצא את ההתקנים מהאריזות.

■

התקן את המסילות בארון הציוד של התקן  NetBackupו .Symantec Storage Shelf-יחידת
 Storage Shelfכבדה מההתקן .לפיכך ,יש להתקין את כל יחידות  Storage Shelfבתחתית
ארון הציוד מתחת להתקן.

■

התקן את התקן  NetBackupואת  Symantec Storage Shelfבמסילות ארון הציוד .גובה
ההתקן הוא  2Uוגובה יחידת  Storage Shelfהוא  .3Uהפינים המובילים שבהתקנים מיועדים
כדי למקם את ההתקנים כהלכה במסילה .הם נכנסים במלואם לתוך המסילה.

■

חבילת המשלוח של החומרה כוללת את כל הברגים הדרושים .הכנס את הברגים לארון הציוד.
השתמש בברגים שבחלק האחורי ובחלק הקדמי כדי להצמיד את ההתקנים לארון הציוד.

■

אם מסילות ההתקנים כוללות פינים מובנים במקום ברגים ,הדק את הפינים בקדחים שבארון
הציוד .הפין הכחול מציין את חלקה התחתון של המסילה.

■

חבר את שני כבלי ה SAS-בין התקן  NetBackupל.Symantec Storage Shelf-

■

חבר את התקעים של שני כבלי החשמל הדרושים לכל התקן ,לשקעי חשמל מתאימים.

■

הפעל תחילה את יחידת  Storage Shelfוהמתן להשלמת האתחול .אם ברשותך שתי יחידות
 ,Storage Shelfהפעל את היחידה שאינה מחוברת להתקן .כאשר יסתיים תהליך האתחול
שלה ,הפעל את יחידת  Storage Shelfהאחרת והמתן להשלמת האתחול.

■

הפעל את התקן .NetBackup

■

ודא שההתקנים מתפקדים כהלכה ואתחל את תצורת ההתקנים.
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כלים
להתקנת החומרה דרושים הכלים והפריטים הבאים.
■

מברג פיליפס M3-M6

■

קוצץ אלכסוני

■

סכין )לפתיחת אריזות קרטון(

■

ביגוד ,צמיד או כפפות אנטי-סטטיות

■

רב-מודד )אופציונלי(

בדיקת אריזות המשלוח
לפני הוצאת ההתקנים מהאריזות ,ודא שהאריזות שלמות ולא פגועות.
ערכת ההתקן כוללת את הפריטים הבאים:
■

התקן NetBackup

■

מסילות הרכבה עבור ההתקן

■

סגרי אבטחה לברגים לצורך חיבור ההתקן לארון הציוד

■

שני כבלי חשמל  ACעבור ההתקן

■

תיק הכולל את פרטי הרישיון ,תיעוד וזיכרון .USB

אם ההתקן כולל יחידת  Storage Shelfאחת או יותר ,כל ערכת  Storage Shelfתכיל את הפריטים
הבאים:
■

Symantec Storage Shelf

■

מסילות הרכבה עבור כל יחידה

■

ברגים לחיבור המסילות לארון הציוד

■

סגרי אבטחה עבור הברגים שמחברים את המסילות לארון הציוד

■

שני כבלי חשמל  ACלכל יחידה

■

שני כבלי  SASלכל יחידה

לפני הוצאת ההתקנים מהאריזות ,בצע את הבדיקות הבאות:
בדיקת התקנים לפני הוצאתם מהאריזה

1

ודא שכמות האריזות שהתקבלה מתאימה לכמות שבמסמכי המשלוח.

2

בדוק את שלמות האריזות .אם האריזות פגועות באופן חמור או רטובות ,בצע את שלב .5
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3

בדוק את תווית סמן ההלם ) (Shock Watchהצמודה למכל המשלוח .אם הסמן אדום ,בצע
את שלב .5

4

אם האריזות שלמות ,הוצא מהן את ההתקנים.

5

אם האריזות אינן שלמות ,הפסק לפרוק אותן וזהה את הבעיות .דווח את המצב למנהל מחלקת
ההנדסה המקומית.

אזהרה :מערכות שטרם נפרקו יאוחסנו במקום סגור ומוגן מתנאי מזג האוויר .במקרה שנגרם נזק
למוצרים ,צלם את הפריטים הפגומים ואחסן אותם במקום בטוח יחד עם כל מסמכי המשלוח
והחשבוניות.
ראו "אמצעי הגנה מפריקה אלקטרוסטטית" בעמוד .21

אמצעי הגנה מפריקה אלקטרוסטטית
ביגוד ,צמידים וכפפות מגן אנטי-סטטי מונעים פריקה של חשמל סטטי שמזיקה להתקנים רגישים.
ביגוד אנטי-סטטי מספק את הגנה הטובה ביותר ,אחריו צמידי הארקה ובסוף – כפפות מגן.
 Symantecממליצה ללבוש ביגוד אנטי-סטטי אם עומד לרשותך ביגוד זה .במקרה שלא ,הרכב
צמיד הארקה ,ואם זה אינו זמין ,השתמש בכפפות אנטי-סטטיות.
אם אתה לובש ביגוד אנטי-סטטי ,הקפד לרכוס את הכפתורים.
לבישת רצועה או צמיד אנטי-סטטי

1

העבר את היד דרך הרצועה או הצמיד האנטי-סטטי.

2

הדק את הצמיד האנטי-סטטי כך שיהיה במגע מלא עם העור.

3

לצמיד אנטי-סטטי יש תקע או תפס מתכת .בצע אחד מהשלבים הבאים ,בהתאם לסביבה
הרלוונטית.
■

חבר את התקע לשקע האנטי-סטטי שבשולחן העבודה.
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■

חבר את תפס המתכת למשטח מתכת לא צבוע בהתקן ,בארון הציוד או לרכיב שבו אתה
מטפל.

ניתן לוודא את תקינות ההגנה האנטי-סטטית באמצעות מכשיר מדידה מתאים .הפעל את מכשיר
המדידה בהתאם להוראות שלו.
ראו "מפרטי סביבה" בעמוד .22

מפרטי סביבה
טבלה  1-8רשימת דרישות עבור התקן  NetBackupוהתקני האחסון.
טבלה 1-8

דרישות סביבה

רכיב

דרישה

מתח נומינלי של יחידת Storage Shelf

220VAC

טמפרטורת הפעלה

 10°Cעד 35°C ) 50°Fעד (95°F

טמפרטורת אחסון

 -10°Cעד 50°C ) 14°Fעד (122°F

טמפרטורות להובלה

 -40°Cעד 60°C ) -40°Fעד (140°F

טווח שיעורי לחות יחסית מותרים להפעלה

 10%עד 80%

טווח שיעורי לחות יחסית מותרים לאחסון

 10%עד 90%

טווח שיעורי לחות יחסית מותרים להובלה

 5%עד 90%

שיעור שינוי בלחות היחסית לצורך הפעלה

 10°C) (50°Fלשעה לכל היותר

שיעור שינוי בלחות היחסית לצורך אחסון

 15°C) (59°Fלשעה לכל היותר

רום להפעלה

 -30מטר עד  3,000מטר ) 98.4-רגל עד  9842.5רגל(
ברום של  60-מטר ועד  1,800+מטר ,טמפרטורת
הסביבה המותרת היא  5°Cעד .35°C
ברום שבין  1,800מטר ל 3,000 -מטר ,טמפרטורת
הסביבה יורדת ב 0.6°C -לכל עלייה של  100מטר ברום.

רום לאחסון

 -30מטר עד  3,000מטר

רעש

< 72 dB(A)
ערך זה משקף את רמת הרעש המרבית של התקן
 NetBackupכאשר טמפרטורת הסביבה היא 25°C
).(77°F

ראו "בדיקת אריזות המשלוח" בעמוד .20
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נקיטת אמצעים המבטיחים את מוכנות ארון הציוד
יש לבדוק את הנקודות הבאות בארון הציוד:
■

ארון הציוד מותקן ומחובר להארקה לפי הדרישות.

■

מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן  NetBackup 5230מתארכות עד  752מ"מ ) 30אינץ'(.
מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין
העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  752מ"מ ) 30אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את
המסילות ואת ההתקן .רוחב ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.

■

מסילות ארון הציוד המיועדות ל Symantec Storage Shelf-מתארכות עד  914מ"מ )36
אינץ'( .מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק
בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  914מ"מ ) 36אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה
את המסילות ואת ההתקן .רוחב יחידת  Storage Shelfהוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.

■

ודא שארון הציוד מרוחק לפחות  100ס"מ )כ- 3רגל( מקירות המבנה.

■

ודא שהמרווח בין של שני ארונות ציוד כלשהם הוא לפחות  120ס"מ ) 4רגל בקירוב( לצורך
תחזוקה ,אוורור נאות ופיזור חום אפקטיבי.

■

ודא שפריטי ציוד אחרים אינם מונעים זרימת אוויר חופשית בין ארון הציוד לבין חלל החדר.
נחוץ מרווח הולם לקירור ההתקנים.

התקנת רכיבי החומרה
בסעיף זה מתוארים השלבים הדרושים להתקנת המסילות המובילות בארון הציוד עבור ההתקן
ועבור יחידת  .Storage Shelfלאחר התקנת המסילות המובילות תוכל להתקין את רכיבי החומרה.
התקן את יחידת  Storage Shelfמתחת להתקן בארון הציוד .יחידת  Storage Shelfכבדה
מההתקן ,ולכן יש למקמה נמוך ככל הניתן בארון הציוד .אם אתה מתכוון להתקין שתי יחידות
 ,Storage Shelfהתקן את שתיהן מתחת להתקן.
ראו "הסרת שכבת המגן מיחידת  ".Storage Shelfבעמוד .23

הסרת שכבת המגן מיחידת .Storage Shelf
יחידת  Symantec Storage Shelfנארזת לצורך משלוח בשכבת מגן שקופה בצד העליון ,התחתון
ובצדי המארז .הלוח הקדמי והאחורי אינם מכוסים בשכבת המגן .עליך להסיר את שכבת המגן
לפני התקנת יחידת האחסון בתוך ארונית הציוד .לא ניתן להתקין את יחידת האחסון בצורה נכונה
מבלי להסיר את שכבת המגן.
שתי תוויות צהובות ממוקמות בצד האחורי של המארז ומתדלדלות לכיוון הלוח האחורי של ההתקן.
על תוויות אלה מודפסים המספרים הסידוריים של ההתקן ושל יחידת .Storage Shelf
כיצד להסיר את שכבת המגן מבלי להסיר את התוויות
התרעה :בקש מאדם נוסף שיעזור לך להרים את יחידת .Storage Shelf
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1

קלף את החלק העליון של התווית הצהובה משכבת המגן.

2

אל תשליך את התוויות.

3

קלף את שכבת המגן מהחלק העליון האחורי של יחידת .Storage Shelf

4

החזר את התוויות אל החלק העליון של יחידת האחסון או שמור אותן במקום בטוח .אתה
עשוי להזדקק לתוויות אלה במועד מאוחר יותר.

5

הרם קצה אחד של יחידת  Storage Shelfוקלף את שכבת המגן מהצד התחתון שלה.

6

לאחר הסרה של כמחצית משכבת המגן ,הרם את הקצה השני של היחידה והסר את יתר
חלקי השכבה.

7

קלף את יריעת המגן מצידיה של יחידת .Storage Shelf

8

הסר את כל חלקי שכבת המגן.

ראו "התקנת המסילות המובילות של  "Symantec Storage Shelfבעמוד .24

התקנת המסילות המובילות של Symantec Storage Shelf
יחידת  Symantec Storage Shelfנשלחת עם מסילות התקנה לצד ימין ולצד שמאל .המסילות
מיועדות להתקנה בארונית של  19אינץ' .על לוחות החזית של המסילות מופיע סימון ימין ושמאל.
המסילות מצוידות ב"שפתיים" ברוחב  2אינץ' ,היוצרות מדף שעליו יושבת מערכת האחסון .המסילות
ניתנות להארכה כדי שאפשר יהיה להתאימן לעומקו של ארון הציוד.
אזהרה :בשל משקל היחידות Symantec ,ממליצה להתקין את יחידות  Storage Shelfבתחתית
ארון הציוד או סמוך אליה.
דרישות
■

ארון ציוד  19אינץ'

■

חריץ  3Uפנוי

■

שישה בורגי ) M5כלולים(

■

שישה אומי אבטחה )כלולים(

■

מברג פיליפס )צלב( מס' 2

■

פנס

התקנת המסילות המובילות של Symantec Storage Shelf

1

אתר את המסילה השמאלית באריזה של  .Symantec Storage Shelfהלוח בקצה הקדמי
של המסילה מסומן ) Front Leftחזית שמאל(.

2

הכנס את אומי האבטחה לתוך גוף הארון באופן הבא:
■

אתר את אומי האבטחה בגודל  M5באריזה של יחידת .Storage Shelf
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■

זהה את השליש התחתון של מקטע ה 3U -בחלק הקדמי והאחורי של ארון הציוד שבו
בכוונתך להתקין את יחידת .Storage Shelf
הערה :מסילות ההתקנה הן בגובה  .1Uהחורים המשמשים לאבטחת המסילות בארון
נמצאים באמצע הגובה.

■

3

מתוך הארונית .הכנס את אומי האבטחה לתוך פתחים בחלק הקדמי והאחורי באזור שבו
ברצונך להתקין את המסילה .ודא שהאומים הוכנסו באותו הגובה.

כוון את המסילה השמאלית ,כך שהשפה נמצאת בחלק התחתון הפנימי של הארון .ניתן לשנות
את אורך המסילה כך שתתאים לעומק הארון.
הערה :שפת המסילה התומכת ביחידת  Storage Shelfצריכה לפנות לתוך הארון בחלק
התחתון.

4

כוון את חורי הברגים במסילות שבמסילה כך שיחפפו לאומי האבטחה שהכנסת לגוף הארון.

5

הכנס בורגי  5Mוהדק אותם .הברגים מצורפים לאריזת ההתקן.

6

חזור על שלבים  1עד  5כדי להתקין את המסילה הימנית .ודא שהמסילות מותקנות באותו
הגובה.

התקנת יחידת  Symantec Storage Shelfבארון ציוד
אזהרה :בגלל משקל היחידות Symantec ,ממליצה להתקין את יחידות  Storage Shelfבתחתית
ארון הציוד או סמוך אליה.

התרעה :יחידת  Symantec Storage Shelfשוקלת כ 32.5 -ק"ג כשכל הדיסקים מותקנים .השתמש
בשיטות עבודה ,בטכניקות ובכלים המתאימים בעת טיפול ברכיבים אלה.
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התקנת  Symantec Storage Shelfבארון ציוד

1

ודא שהמסילות המובילות הותקנו כהלכה והן מחוזקות כיאות לארון הציוד.

2

הכנס אומי אבטחה בפתחים הנמצאים בשני צידי החזית של ארון הציוד ,כדי לאבטח את
ההתקן במקומו .כאשר יחידת  Storage Shelfמותקנת בארון הציוד ,אומי האבטחה צריכים
לחפוף לחורים בשליש העליון של "האוזניים" ביחידת האחסון.

3

החלק את יחידת  Storage Shelfלאורך מסילות ההרכבה לתוך ארון הציוד.

4

הכנס בורגי  M5דרך החורים ב"אוזניים" שבלוח הקדמי והדק אותם .החורים צריכים לחפוף
לאומי האבטחה שהתקנת בשלב הקודם.

ראו "התקנת המסילות המובילות של התקן  "NetBackupבעמוד .26

התקנת המסילות המובילות של התקן NetBackup
לפני התקנת ההתקנים בתוך ארון ציוד:
■

עיין במסמך ) Rail Installation Guideמדריך להתקנת המסילות( הארוז עם ההתקן .ישנם
מספר ברגים המשמשים לחיזוק המסילות ,והללו כלולים באריזה .אם מסילות ההתקנים כוללות
פינים מובנים במקום ברגים ,הדק את הפינים בקדחים שבעמודי ארון הציוד.

■

קבע את מיקומי ההתקנה של המסילות המובילות בארון הציוד.

התקנת המסילות

1

התחל במסילה שבצד השמאלי של הארון.

2

הקפד שהצד הפנימי של המסילה יפנה לכיוון פנים הארון.

3

חבר את המסילה בעזרת הברגים הכלולים.

4

חזור על שלבים אחד עד שלוש לגבי המסילה בצדו הימני של ארון הציוד.

5

ודא שהמסילות מקבילות זו לזו ומחוזקות כהלכה.
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טבלה 1-9

מרכיבי מסילת ההובלה

מספר

תכונה

1

תמיכה קדמית

2

חלק חיצוני

3

תמיכה אחורית

4

חלק פנימי

5

פין נעילת אבטחה

6

כפתור שחרור

ראו "התקנת התקן  NetBackupבארון ציוד" בעמוד .27

התקנת התקן  NetBackupבארון ציוד
יש להתקין את ההתקן מעל יחידות  Storage Shelfתצורת התקנה זו מאפשרת שמירה על איזון
נכון של ארון הציוד.
התקנת התקן  NetBackupבארון ציוד

1

ודא שהמסילות המובילות הותקנו כהלכה והן מחוזקות כיאות.

2

הכנס שני בורגי נעילה לתוך ארון הציוד מתחת למסילות המובילות.
בורגי נעילה אלה מאבטחים את ההתקן במקומו לאחר התקנתו בתוך ארון הציוד.
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3

משוך את מאריכי המסילות החוצה ככל שניתן למשוך אותם בקלות ובאופן בטוח .כפתור
השחרור ישמיע צליל נקישה כאשר המסילות מגיעות לאורך המרבי.
התרעה :ההתקן שוקל כ 23.85 -ק"ג .דרושים לפחות שני אנשים כדי להרים ולהזיז את ההתקן.

4

הרם את ההתקן כאשר הלוח האחורי פונה לכיוון הצד האחורי של ארון הציוד.

5

הטה את ההתקן כלפי מטה לכיוון הצד האחורי של ארון הציוד.

6

הכנס את שני הפינים היוצאים מצידי ההתקן אל החריצים במסילות בצד האחורי של מאריכי
המסילות.

7

הנמשך באיטיות את חזית ההתקן לתוך חריצי המסילות בצד הקדמי של מאריכי המסילות.
פין באמצע ההתקן ופין בחזית ההתקן נכנסים לתוך החריצים במסילות.

8

הרם את כפתורי השחרור של המסילות המובילות ודחף את ההתקן אל תוך ארון הציוד.

9

אבטח את ההתקן אל ארון הציוד בעזרת שני ברגים המחוברים להתקן .הברג אותם לתוך
אומי האבטחה שחוברו קודם לכן לארון הציוד במיקומים הנאותים.

ראו "מידע כללי על כבלים" בעמוד .28

מידע כללי על כבלים
התקני  NetBackupוהתקני האחסון משתמשים בסוגי הכבלים הבאים .חלק מהכבלים מסופקים
עם המוצר ,ואילו כבלים אחרים הם אופציונליים ותואמים לדרישות הלקוח.
כבלים הכלולים באריזת המוצר:
■

כבלי חשמל  ACלחיבור ההתקנים לשקע חשמל AC

■

כבלי SAS

כבלים שעל הלקוח להשיג בעצמו:
■

כבלי רשת 1 Gb/s

■

כבלי רשת 10 Gb/s

■

כבלי  Fibre Channelלחיבור לקוח והתקנים

■

כבל מתאם PS/2 to USB

■

כבל KVM

חיבור כבל VGA
כאשר מאתחלים את ההתקן ,ניתן לחבר צג למחבר ה VGA-ומקלדת ליציאת ה .USB-לחילופין,
ניתן לחבר למחבר  VGAמתאם או מתג ) KVMמקלדת וידאו עכבר(.
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חיבור כבל VGA

1

חבר את מחבר כבל  VGA) (DB15ליציאת הווידיאו בלוח האחורי של התקן .NetBackup
ראו "לוח אחורי של ההתקן" בעמוד .14

2

חבר את הקצה האחר של הכבל לצג או למתאם או מתג .KVM

חיבור מקמ"ש מסוג  SFP+)(small form-factor pluggable
התקן  NetBackupתומך בכרטיסי תוספת מסוג  Fibre Channel (FC) tape out PCIeוב10 -
 Gb Ethernet NICעם שתי יציאות .הכרטיסים מאפשרים חיבור להתקנים אחרים באמצעות כבלים
אופטיים .סעיף זה משתמש בכרטיס ה tape out-) (Fibre Channelכדי להדגים את האופן החיבור
של כבל אופטי .נוהל חיבור כבלים אופטיים זהה עבור שני הכרטיסים.
הכבלים האופטיים מצריכים מקמ"שים מסוג  Small Form-factor Pluggable) (SFP+המסופקים
עם כל התקן שמצויד ביציאות  .Fibre Channelבתרשים מוצג  SFP) (1והכבל האופטי המחובר
אליו ).(2

מקמ"שים  SFPנתמכים רשומים להלן:
■

Finisar

■

JDSU

התרעה :קרינת הלייזר של לוח ממשק אופטי או זו העוברת בכבל אופטי עלולה לגרום נזק לעיניים.
אין להביט ישירות לתוך המקמ"ש או לכוון את המקמ"ש לעיניו של אדם אחר.
בעת חיבור כבלים אופטיים ,הקפד על הנקודות הבאות:
■

מקמ"ש אופטי הוא רכיב רגיש לחשמל סטטי .יש לשנע ,לאחסן ולהשתמש בו בסביבה
אנטי-סטטית ומוגנת מאבק.

■

יש להרכיב כיפות מגן על כבלים אופטיים ומקמ"שים בזמן שאינם בשימוש ,ולוודא שכיפות
המגן מחוברות היטב למקומן .במקרה שמקמ"ש מזדהם ,יש לנקות בזהירות את הממשק
האופטי שלו.

■

שמור על ניקיונם של כל המשטחים האופטיים והגן עליהם מסריטות.

■

אין למעוך ,לעוות ,לקפל או לנסות לתקן כבל אופטי.
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■

אין לכופף כבל אופטי בקשת שהרדיוס שלה קטן מ- 5ס"מ .הדבר עלול להזיק לכבל האופטי
וכתוצאה מכך לפגוע בביצועי המערכת או לגרום לאובדן נתונים.

חיבור כבלים אופטיים

1

לבש כפפות מגן או צמידים למניעת חשמל סטטי.

2

הסר את כיסוי המגן של המקמ"ש האופטי מהממשק של כרטיס ה tape out-)2-port 8Gb
.(FC HBA, Fibre Channel

3

הוצא כבל אופטי מאריזתו.

4

הסר את הכיסויים של המחברים האופטיים.

5

חבר מחבר אופטי לממשק של הכרטיס.

6

ודא שהמחבר האופטי מחובר היטב למקמ"ש האופטי.

7

חבר את המחבר שבקצהו השני של הכבל האופטי למתג .Fibre Channel

ראו "מידע כללי על כבלים" בעמוד .28

חיבורי כבלי הרשת
יציאות הרשת נגישות מהלוח האחורי של ההתקן .יציאת הניהול מרחוק מיועדת לשימוש צוות
התמיכה הטכנית של  Symantecאו טכנאי שירות השדה המוסמכים .באיור הבא מוצגת תוכנית
יציאות הרשת .יציאות אלה כוללות ארבע יציאות  1 Gb Ethernetבצד שמאל ,שתי יציאות 10 Gb
 Ethernetבצד ימין ויציאת ניהול מרחוק ).(IPMI

אזהרה :יציאת ה Ethernet-הראשונה מוגדרת כ .NIC1/eth0-היציאה משמשת לחיבור לרשת
הפרטית של הלקוח .לא ניתן להשתמש ביציאה זו עם רשת ציבורית .ההתקן לא פועל אם יציאת
 NIC1/eth0מחוברת לרשת ציבורית.
יציאות Ethernet NIC2/eth1NIC3/eth2 ,NIC4/eth3 , NIC5/eth4 ,ו NIC6/eth5-מאפשרות
חיבור לרשת ציבורית.
ראו "חיבור מקמ"ש מסוג  SFP+) "(small form-factor pluggableבעמוד .29
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חיבור ההתקן ליחידת Storage Shelf
כרטיס הבקר  SAS RAIDמותקן באחד החריצים המיועדים להוספת מתאמים .הכרטיס מותקן
על-ידי היצרן .אם יש צורך ,ניתן להזמין טכנאי כדי להוסיף כרטיס חדש או להחליף כרטיס קיים.
חל איסור על הלקוח לבצע פעולות אלה.
יש להשתמש בכבלי  SAS) (Serial Attached SCSIכדי לחבר את ההתקן עם יחידת Storage
 Shelfאחת או יותר.
כאשר משתמשים בשתי יחידות  ,Storage Shelfאזי יציאת  SAS_OUTשל יחידת Storage
 Shelfהראשונה מתחברת ליציאת  SAS_INשל יחידת  Storage Shelfהשנייה .התרשים הבא
מציג התקן  NetBackup 5230המחובר לשתי יחידות .Storage Shelf
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טבלה 1-10

רכיבי התקן ו:Storage Shelf-

מספרים

תכונה

1

בקר SAS RAID

2

יציאות 1 Gb Ethernet

3

יציאה טורית

4

יציאת ניהול מרחוק )(IPMI

5

יציאות 10 Gb Ethernet

6

יחידות Storage Shelf

חיבור כבלי SAS

1

חבר כבל  SASלכל אחת מהיציאות המסומנות " "SAS INביחידת .Storage Shelf

2

חבר כל אחד מכבלי  SASליציאת  SASבכרטיס מתאם ה RAID-שבהתקן.

3

כאשר אתה משתמש ביחידת  Storage Shelfשנייה עם  ,NetBackup 5230חבר את
היציאות  SAS OUTביחידת האחסון הראשונה ליציאות  SAS INביחידת האחסון השנייה.

ראו "חיבורי כבלי החשמל" בעמוד .32

חיבורי כבלי החשמל
אזהרה :יש להתקין את כל פריטי הציוד ולחבר את כל כבלי הרשת לפני חיבור התקן כלשהו למקור
חשמל.
התקן  NetBackupכולל שני ספקי כוח .ניתן להגיע אליהם מהלוח האחורי של ההתקן .לכל ספק
יש לחבר כבל  ACנפרד .חבר קצה אחד של כבל החשמל לספק ,ואת הקצה השני לשקע 120
.VAC
גם יחידת  Storage Shelfכוללת שני ספקי כוח שניתן להגיע אליהם מהלוח האחורי של ההתקן.
לכל ספק יש לחבר כבל  ACנפרד .חבר כל ספק לשקע חשמל .120 VAC

בדיקת מידע לפני הפעלת ההתקנים.
בדוק את המידע ב-טבלה  1-11בסיום התקנת החומרה וחיבור הכבלים ,אך לפני הפעלת ההתקנים.
הערה :אל תחבר התקנים חיצוניים ,כגון כונני סרטים או לקוחות  ,SANעד להשלמת התהליך.
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התרעה :ודא שאספקת החשמל לכל ההתקנים אינה מופעלת כדי למנוע פגיעה במפעילים או נזק
למכשירים השונים.
ודא שההתקנים והכבלים הותקנו כהלכה .הטבלה שלהלן כוללת הוראות שיסייעו לך לבדוק את
תקינות ההתקנה.
טבלה 1-11

בדיקת ההתקנה

רכיב

התקנה נכונה

התקנה לקויה

Symantec Storage Shelf

יחידת  Storage Shelfהותקנה
כראוי בחלק התחתון של ארון
הציוד.

יחידת  Storage Shelfהותקנה
בצורה לקויה או שהותקנה גבוה
מדי בארון הציוד.

התקן NetBackup

התקן  NetBackupהותקן כראוי התקן  NetBackupהותקן בצורה
בחלק התחתון של ארון הציוד ,מעל לקויה או שהותקן גבוה מדי בארון
הציוד.
יחידת .Storage Shelf

כבלי AC

כבלי ה AC-של התקן  NetBackupרק כבל חשמל אחד מחובר להתקן.
ושל יחידת Storage Shelf
מחוברים לספקי הכוח ולשקע
חשמל .AC

כבלי כונן SAS

כבלי ה SAS-מחברים את שתי
יציאות ה RAID-שבהתקן לשתי
יציאות  SAS INשביחידת
.Storage Shelf

כבל  SASאחד או שניהם אינם
מחברים את שתי יציאות הRAID-
שבהתקן לשתי יציאות SAS IN
שביחידת .Storage Shelf

כבלי  SASאלה מחברים את שתי כבל  SASאחד או שניהם אינם
כבלי כונן  SASעבור יחידת
 Storage Shelfשנייה ,אם קיימת יציאות  SAS INביחידת  Storageמחברים את יחידת Storage
 Shelfהשנייה אל היחידה
 Shelfהשנייה אל שתי יציאות
הראשונה.
 SAS OUTביחידה הראשונה.

הפעלת יחידת Storage Shelf
בעת הפעלת ההתקנים בפעם הראשונה ,יש לבצע את הפעולות שלהלן לפי סדר הופעתן.
אזהרה :עליך להפעיל את יחידת  Storage Shelfלפני הפעלת התקן  .NetBackupלאחר אתחול
יחידת  ,Storage Shelfהפעל את התקן .NetBackup
הפעלת יחידת Storage Shelf

1

חבר את שני מחברי החשמל  ACבלוח האחורי ,לשני שקעי חשמל המספקים מתח רשת.

2

הפעל את שני מתגי ההפעלה.
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3

המתן עד שנורית הביקורת של אספקת החשמל ונורית הביקורת המספקת חיווי לסטטוס
הכללי של היחידה מאירות בירוק רציף .ודא שנוריות הביקורת של סטטוס הכונן ומצב הפעילות
בכל אחד מכונני הדיסקים מאירות בירוק .אם נוריות ביקורת אלה אינן מאירות בירוק ,פנה
לתמיכה הטכנית של .Symantec
ראו "הלוח הקדמי של  "Storage Shelfבעמוד .15

4

חזור על השלבים שלעיל גם עבור יחידת  Storage Shelfהשנייה ,אם קיימת.
ראו "הפעלת ההתקן" בעמוד .34

הפעלת ההתקן
יש להתקין את כל ההתקנים לפי ההוראות ולחבר כהלכה את כל הכבלים.
בעת הפעלת חומרת  ,NetBackupאל תסיר דיסקים ,כבלים אופטיים או כבלי רשת כלשהם .אחרת
עלול להיגרם נזק לציוד ולנתונים.
הפעלת התקן NetBackup

1

חבר את שני מחברי החשמל  ACבלוח האחורי של התקן  ,NetBackupלשני שקעי מתח
חילופין.

2

חבר צג למחבר  ,VGAומקלדת לאחת מיציאות ה .USB-אם קיים התקן  ,KVMחבר את הצג
ואת המקלדת להתקן ,וחבר אותו למחבר ה.VGA-

3

ודא שיחידת  Storage Shelfמופעלת ושהיא פועלת כהלכה.

4

הפעל את ההתקן באמצעות כפתור ההפעלה הנמצא בלוח הקדמי.

5

בדוק אם התקן  NetBackupפועל כהלכה.
 בדוק את מצבן של נוריות הביקורת לחיווי ההפעלה והפעולה בכונני הדיסקים )בלוח הקדמי(. בדוק את נוריות הביקורת לחיווי אספקת מתח בלוח האחורי. בדוק את כל נוריות הביקורת בלוח הקדמי כדי לוודא את תקינות סטטוס המערכת ,אספקתהחשמל ,הכוננים הקשיחים וכל חיבורי הכבלים.
ראו "בדיקת מידע לפני הפעלת ההתקנים ".בעמוד .32

34

פרק

2

התקנת NetBackup 5220
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

תיעוד המוצר

■

סקירת המוצר

■

מידע כללי על התקנת החומרה

■

התקנת פריטי החומרה בארוניות ציוד

■

מידע כללי על כבלים

■

הפעלת רכיבי החומרה.

תיעוד המוצר
מסמך זה מתאר את הליכי התקנת החומרה של התקני  NetBackup 5220עם גרסת תוכנה 2.5
ואילך .ההתקן יכול לפעול עם יחידה אחת ,שתיים או אף יחידת  .Storage Shelfהמסמך זמין לכל
הלקוחות ומשתמשי הקצה.
הטבלה הבאה מציגה רשימה של תיעוד החומרה של התקן  NetBackup 5220ושל Symantec
.Storage Shelf
טבלה 2-1

תיעוד החומרה של  NetBackup 5220ושל Symantec Storage Shelf

מסמך

תיאור

תיאור המוצר

תיאור של כל היבטי ההתקן ויחידות  .Storage Shelfמידע
בנושאי בטיחות ,עמידה בחוקים ובתקנות וסביבה.

מדריך בטיחות ותחזוקה

מספק מידע מפורט בנושא בטיחות .על כל מי שמטפל בחומרה
הקשורה להתקן וליחידת  Storage Shelfלהבין את כל היבטי
הבטיחות הרלוונטיים.
מספק הנחיות למעקב שוטף ולתחזוקה פיזית של החומרה.

התקנת NetBackup 5220
סקירת המוצר

התיעוד הכולל מידע על התקני  NetBackup 52xxזמין בקישור הבא:
http://www.symantec.com/docs/DOC2792
בקישור נמצאים המסמכים הבאים:
■

NetBackup 52xx Appliance Administrator Guide

■

NetBackup 52xx Command Reference Guide

■

NetBackup 5200 Series Getting Started Guide

■

NetBackup 52xx Appliance Troubleshooting Guide

■

הערות למהדורת NetBackup 52xx Appliance

ראו "סקירת המוצר" בעמוד .36

סקירת המוצר
ה NetBackup 5220-הוא התקן משולב ומתקדם ליצירת מערך גיבוי בעל דחיסות גבוהה .הוא
כולל את צורכי הגיבוי של הרשת באופן מקיף .מדובר בהתקן בעל יכולת הרחבה עם קיבולת נתונים
מובנית של .4.5 TB
ניתן להוסיף נפח אחסון חיצוני של  48 TBאו  72 TBבאמצעות עד שתי יחידות Symantec
 .Storage Shelfיחידת  Storage Shelfמתפקדת כיחידת הרחבה המכילה  16מודולי כונן דיסק.
שניים מתוך כונני הדיסק הללו משמשים לצורך זוגיות ) .(parityכונן דיסק אחד משמש כמחליף
חם ) hot spare). 13כונני הדיסק הנותרים משמשים לאחסון.
גובה המארז של  NetBackup 5220הוא  ,2Uוגובה המארז של Symantec Storage Shelf
הוא  .3Uשני ההתקנים מתאימים לארון ציוד סטנדרטי בגודל  19אינץ'.
לקבלת פרטים על החומרה ,עיין בסעיפים הבאים במסמך זה.
ראו "הלוח הקדמי והלוח האחורי של  "NetBackup 5220בעמוד .37
ראו "הלוח הקדמי והלוח האחורי של  "Symantec Storage Shelfבעמוד .43
ראו "ממדים" בעמוד .37
ראו "הלוח הקדמי והלוח האחורי של התקן  – NetBackup 5220פרטים" בעמוד .38
ראו טבלה  2-2בעמוד .38
ראו "לוח הבקרה של ההתקן" בעמוד .41
ראו "הלוח הקדמי והלוח האחורי של  – Symantec Storage Shelfפרטים" בעמוד .43
ראו "רצף אתחול חומרה" בעמוד .45
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ממדים
יש להתקין את ההתקנים הכבדים ביותר בתחתית ארון הציוד .התקנת התקנים כבדים בחלק העליון
של ארון הציוד עלולה לגרום להתהפכותו .הדבר עלול לגרום לפציעה ולנזק לציודSymantec .
 Storage Shelfכבד מההתקן .לכן יש להתקין את יחידת  Storage Shelfבחלק התחתון של ארון
הציוד .התקן את ההתקן מעל יחידות .Storage Shelf
הטבלה שלהלן מתארת את מידות ההתקן:
■

גובה 8.7 :ס"מ ) 3.5אינץ'(

■

רוחב 43.0 :ס"מ ) 16.9אינץ'(

■

עומק 70.4 :ס"מ ) 27.8אינץ'(

■

משקל :כ- 22.7ק"ג ) 50פאונד(

מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן  NetBackup 5220מתארכות עד  752מ"מ ) 30אינץ'(.
מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין העמודים
האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  752מ"מ ) 30אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת
ההתקן .רוחב ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.
הטבלה שלהלן מתארת את מידות יחידת :Storage Shelf
■

גובה 13.1 :ס"מ ) 5.25אינץ'(

■

רוחב 44.7 :ס"מ ) 17.6אינץ'(

■

עומק 56.1 :ס"מ ) 22.1אינץ'(

■

משקל 32.5 :ק"ג ) 71.7פאונד(
מסילות ארון הציוד המיועדות ל Symantec Storage Shelf-מתארכות עד  914מ"מ )36
אינץ'( .מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק
בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  914מ"מ ) 36אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה
את המסילות ואת ההתקן .רוחב יחידת  Storage Shelfהוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.

ראו "סקירת המוצר" בעמוד .36

הלוח הקדמי והלוח האחורי של NetBackup 5220
האיור הבא מציג מבט קדמי ומבט אחורי של התקן .NetBackup 5220
איור 2-1

הלוח הקדמי של ההתקן
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הלוח האחורי של ההתקן

איור 2-2

ראו "סקירת המוצר" בעמוד .36

הלוח הקדמי והלוח האחורי של התקן  – NetBackup 5220פרטים
סעיף זה מתאר את הלוח הקדמי והלוח האחורי ,יציאות התקשורת ונוריות החיווי של התקן
.NetBackup 5220
איור 2-3

הלוח הקדמי של ההתקן – פרטים

טבלה 2-2

הלוח הקדמי של ההתקן – פרטים

מספר

תיאור

1

זווית הרכבת ההתקן בארון ציוד )אחת בצד שמאל ואחת בצד ימין(

2

יחידות כונן דיסק ) (8עבור כונני דיסק קשיח  SASבנפח  1 TBובגודל  2.5אינץ'.
חריצי כונני הדיסקים מסומנים בפרות  0עד  ,7משמאל לימין .בחריץ  7נמצא הדיסק
המחליף החם .כונני דיסק אלה יוצרים מערך .RAID 6
התרעה :אין לשנות את סידור מערך הכוננים .כדי להבטיח את תקינות הפעולה של
ההתקן ,יש להשאיר את הדיסקים בחריצים כפי שהותקנו על-ידי היצרן.

3

ידית למודול כונן דיסק )אחת לכל מודול כונן דיסק(

4

תא לכונן דק )לא זמין ב(NetBackup 5220-
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מספר

תיאור

5

תא גמיש המכיל שני כונני דיסק קשיח בתקן  ,SATAללא אפשרות להחלפה חמה.
כונני דיסק אלה יוצרים מערך  .RAID 1שני הכוננים בתקן  SATAמובנים בהתקן
בתור כונני המערכת.

6

לוח בקרה

האיור הבא מתאר את הקצאות החריצים של מודולי כונן הדיסק בהתקן .בחריץ  7נמצא הדיסק
המחליף החם .הדיסקים עברו אתחול על-ידי היצרן .אין להעביר את הכוננים ממיקומם המקורי.
איור 2-4

מיקומי החריצים של מודולי כונני הדיסק של ההתקן

התצלום והרשימה שלהלן מציגים את הלוח האחורי של ההתקן.
איור 2-5

הלוח האחורי של ההתקן – פרטים

טבלה 2-3

הלוח האחורי של ההתקן – פרטים

מספר

תיאור

1

חריצים לכרטיסי תוספת  PCI Expressדקים )) (PCIeכמות = (2

2

חריצים לכרטיסי תוספת  PCIeבגובה מלא )כמות = (3

3

ספק כוח עליון

4

מחבר חשמל נקבי עליון
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מספר

תיאור

5

מחבר חשמל נקבי תחתון

6

מודול ספק כוח תחתון

7

מודול הרחבה קלט/פלט )לא זמין(

8

יציאת ניהול מרחוק ,נקראת גם יציאת IPMI

9

יציאת  NIC2 Ethernetלרשת התפעולית או למעבדה של הלקוח

10

יציאת  Ethernetלניהול NIC1 Private

 11ו-12

יציאות USB 2

13

מחבר ) DB-9 Serial Bשמור(

14

יציאת  Video Graphics Array)(VGA

15

מחבר RJ-45 Serial A

חמשת חריצי ה PCIe-ממוספרים מלמעלה למטה ומשמאל לימין .התרשים הבא מזהה את חמשת
החריצים.
איור 2-6

מספרי החריצים של כרטיסי  PCIeבהתקן

כאשר מתקינים כרטיסי  FC HBAבחריץ  2או  ,4ניתן להשתמש בהם בתור כרטיסי Fibre Transfer
 Media Server) .(FTMSיציאה אחת בכל כרטיס מוגדרת כיציאת מאתחל ) .(initiatorיציאה זו
מוצגת בצהוב בתרשים הבא .היציאה האחרת בכל כרטיס מוגדרת כיציאת מטרה ומוצגת בכחול.
כרטיס  FC HBAהמותקן בחריץ  3יכול לשמש כמאתחל עבור ביטול כפילויות של סרטי גיבוי.
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איור 2-7

יציאות FTMS

ראו "סקירת המוצר" בעמוד .36

לוח הבקרה של ההתקן
סעיף זה כולל מבט פיזי ומפרט טכני של לוח הבקרה שבפינה הימנית העליונה של לוח החזית של
ההתקן.
איור 2-8

לוח הבקרה של ההתקן
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טבלה 2-4
מספר

לוח הבקרה של ההתקן –פרטים
תמונה

1

חיווי
פעולת דיסק קשיח
הבהוב אקראי בצבע ירוק מציין שהדיסק הקשיח פעיל ).(SAS
כשהנורית כבויה ,משמעות הדבר שהדיסק אינו פעיל ).(SAS

2

כרטיס רשת  1פעיל
נורית דולקת ברציפות בצבע ירוק מציינת קישור בין המערכת לבין
הרשת שאליה היא מחוברת.
נורית מהבהבת בירוק מציינת פעילות ברשת.

3

כרטיס רשת  2פעיל
נורית דולקת ברציפות בצבע ירוק מציינת קישור בין המערכת לבין
הרשת שאליה היא מחוברת.
נורית מהבהבת בירוק מציינת פעילות ברשת.

4

נורית מצב מערכת דולקת בצבע ענבר מציינת מצב בלתי הפיך.
ירוק קבוע מציין מצב פעולה רגיל.
נורית מהבהבת בירוק מציינת רמת ביצועים מופחתת.
נורית מהבהבת בצבע ענבר מציינת מצב לא קריטי.
כשנורית כבויה ,משמעות הדבר שמתבצעת בדיקת ) POSTבדיקת
מערכת עצמית אוטומטית( או המערכת מושבתת.

5

הפעלה/שינה
נורית דולקת ברציפות בצבע ירוק מציינת שהמערכת מקבלת חשמל
או נמצאת במצב .S0
הבהוב בצבע ירוק מציין שהמערכת במצב שינה או במצב ACPI
.S1
כשנורית כבויה ,אירעה הפסקת חשמל או שמערכת במצב ACPI
 S4או במצב .S5

6

זיהוי מערכת
נורית דולקת ברציפות בצבע כחול מציינת שפונקציית זיהוי המערכת
פעילה.
כשהנורית כבויה ,פונקציית זיהוי המערכת אינה פעילה.

ראו "סקירת המוצר" בעמוד .36

42

התקנת NetBackup 5220
סקירת המוצר

הלוח הקדמי והלוח האחורי של Symantec Storage Shelf
האיור הבא מציג מבט קדמי ומבט אחורי של ה.Symantec Storage Shelf-
איור 2-9

הלוח הקדמי של Symantec Storage Shelf

הלוח האחורי של Symantec Storage Shelf

איור 2-10

ראו "סקירת המוצר" בעמוד .36

הלוח הקדמי והלוח האחורי של  – Symantec Storage Shelfפרטים
הלוח הקדמי של יחידת  Storage Shelfכולל  16כונני דיסק  .SASשני כונני דיסק משמשים לצורך
זוגיות ) .(parityחריץ  16מכיל את כונן הדיסק המשמש כמחליף חם ) .(hot spareשלושה עשר
כונני דיסק יוצרים מערך אחסון בתצורת .RAID6
האיור הבא מתאר את הקצאות החריצים של כונני הדיסקים.
איור 2-11

הקצאות חריצי דיסק של יחידת Storage Shelf
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כל מודול קלט/פלט של  Symantec Storage Shelfמכיל שלוש יציאות רשת :יציאה טורית יציאת
 SAS INויציאת  .SAS OUTמתחת לכל מודול קלט/פלט נמצא ספק כוח עם מאווררים.
הלוח האחורי של Storage Shelf

איור 2-12

מספר

רכיב

פונקציה

1

יציאה טורית

לשימוש התמיכה הטכנית של .Symantec

2

תפס שחרור

שחרור נעילה של מודולי הקלט/פלט ואפשרות להסיר את המודול.

3

מודול קלט/פלט מס' 1

קישוריות יתירה מיחידת  Storage Shelfלהתקן או ליחידת
 Storage Shelfאחרת.

4

יציאת SAS_IN

חיבור יחידת  Storage Shelfלהתקן או ליחידת Storage Shelf
אחרת.

5

יציאת SAS_OUT

חיבור יחידת  Storage Shelfלמדף אחסון אחר ,במערכת כוללת
מספר יחידות.

6

מודול קלט/פלט מס' 2

קישוריות יתירה מיחידת  Storage Shelfלהתקן או למדף אחסון
אחר.

7

ספק כוח מס' 1

חיבור ספק כוח  ACיתיר ליחידת .Storage Shelf

8

מאוורר מס' 1

קירור אוויר לספק כוח מס'  1ולחלק הפנימי של יחידת Storage
 .Shelfלפרטים נוספים ,עיין בפרטי ניטור החומרה במסמך
.NetBackup 52xx Administrator Guide

9

מאוורר מס' 2

קירור אוויר לספק כוח מס'  1ולחלק הפנימי של יחידת Storage
 .Shelfלפרטים נוספים ,עיין בפרטי ניטור החומרה במסמך
.NetBackup 52xx Administrator Guide

10

ספק כוח מס' 2

חיבור ספק כוח  ACיתיר ליחידת .Storage Shelf

11

מאוורר מס' 3

קירור אוויר לספק כוח מס'  2ולחלק הפנימי של יחידת Storage
 .Shelfלפרטים נוספים ,עיין בפרטי ניטור החומרה במסמך
.NetBackup 52xx Administrator Guide
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מספר

רכיב

פונקציה

12

מאוורר מס' 4

קירור אוויר לספק כוח מס'  2ולחלק הפנימי של יחידת Storage
 .Shelfלפרטים נוספים ,עיין בפרטי ניטור החומרה במסמך
.NetBackup 52xx Administrator Guide

ראו "חיבור התקן ליחידת  Storage Shelfאחת או שתיים" בעמוד .63

רצף אתחול חומרה
להתקן  NetBackup 5220יש דרישות אתחול ייחודיות כאשר משתמשים בו ביחד עם יחידה אחת
או שתיים של Storage .Shelf
סדר האתחול עבור התקן  NetBackup 5220ויחידת/ות  Storage Shelfמובא להלן.
■

ודא שיצרת מערך תואם של התקן ויחידת .Storage Shelf
לאחר הסרת שכבת המכן מיחידת  Storage Shelfתוכל לעיין בתוויות הצהובות על הלוח
האחורי של היחידה.
תוכל למצוא את המספרים הסידוריים של ההתקן ושל יחידת  Storage Shelfבצד האחורי של
היחידה .בצד ימין של יחידת  ,Storage Shelfמשוך את התגית מתוך המארז.

■

המספר  HOSTמתייחס להתקן.

■

את המספר הסידורי של ההתקן תוכל למצוא בצד הקדמי של ההתקן .בצד שמאל של ההתקן,
משוך את התגית מתוך המארז .השווה את המספר הסידורי למספרים התואמים ביחידת
.Storage Shelf
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■

הפעל את יחידת  Storage Shelfהמחוברת להתקן .אפשר ליחידת  Storage Shelfדי זמן
כדי לאתחל.

■

הפעל את היחידה השנייה של  Storage Shelfאם קיימת יחידה כזו .אפשר גם לה די זמן כדי
לאתחל.

■

הפעל את ההתקן.

הערה :לאחר שכל המערכות סיימו את תהליך האתחול ,הקפד שלא לנתק את היחידות או לכבות
אותן מבלי לבצע כיבוי מסודר .אם תנתק את התקשורת בין ההתקן לבין יחידת/ות ,Storage Shelf
יהיה עליך לבצע משימות נוספות.
שנה את סדר האתחול באמצעות ה.BIOS-
ייבא תצורה חיצונית של מערכי ה RAID-של האחסון.
ראו "הסרת שכבת המגן מיחידת  ".Storage Shelfבעמוד .56
ראו "הפעלת יחידת  Storage Shelfוההתקן" בעמוד .67

מידע כללי על התקנת החומרה
יש להתייחס ולבדוק מספר גורמים לפני התקנת רכיבי החומרה .מומלץ לעיין בסעיפים הבאים לפני
תחילת העבודה.

תהליך התקנת החומרה
להלן התהליך הבסיסי של התקנת החומרה:
■

הבן את ההיבטים השונים הקשורים ל NetBackup 5220-ול.Symantec Storage Shelf-

■

בדוק את אמצעי הבטיחות.

■

בדוק את דרישות ההתקנה.
■

מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן  NetBackup 5220מתארכות עד  752מ"מ )30
אינץ'( .מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם
המרחק בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ  752 -מ"מ ) 30אינץ'( ,לא ניתן להתקין
כהלכה את המסילות ואת ההתקן .רוחב ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ( .ודא שארון
הציוד שברשותך גדול במידה מספקת כדי להכיל את ההתקן באופן בטוח.

■

מסילות ארון הציוד המיועדות ל Symantec Storage Shelf-מתארכות עד  914מ"מ )36
אינץ'( .מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם
המרחק בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ  914 -מ"מ ) 36אינץ'( ,לא ניתן להתקין
כהלכה את המסילות ואת ההתקן .רוחב יחידת  Storage Shelfהוא  19אינץ' )482.6
מ"מ( .ודא שארון הציוד שברשותך גדול במידה מספקת כדי להכיל את יחידת Storage
 Shelfבאופן בטוח.
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■

הוצא את ההתקנים מהאריזות.
הערה :אם ההזמנה כוללת את  Symantec Storage Shelfיחד עם ,NetBackup 5220
כרטיס בקר ה RAID-והאביזרים מותקנים לפני המשלוח .אם מזמינים את Storage Shelf
במועד מאוחר יותר ,יש להזמין כרטיס בקר ה RAID-ואביזרים ולהתקין אותם בNetBackup-
 .5220צור קשר עם צוות התמיכה הטכנית לפי הצורך.

■

התקן את המסילות בארון הציוד עבור  NetBackupו.Symantec Storage Shelf-

■

הזמן טכנאי תמיכה טכנית כדי להתקין את כרטיס בקר ה RAID-ואת האביזרים שלו ,לפי
הצורך.

■

הזמן טכנאי תמיכה טכנית כדי להתקין כרטיסי  PCIנוספים ,לפי הצורך.

■

הסר את יריעת המגן מחלקה החיצוני של יחידת .Storage Shelf

■

התקן את  NetBackup 5220ואת ) Symantec Storage Shelfלפי הצורך( בארון ציוד.

■

חבר את שני כבלי ה SAS-בין ה NetBackup 5220-לבין הSymantec Storage Shelf-
הראשון ,לפי הצורך.

■

חבר את שני כבלי ה SAS-בין יחידת  Symantec Storage Shelfהראשונה לבין היחידה
השנייה ,לפי הצורך.

■

חבר את כל כבלי החשמל והציוד ההיקפי לאספקת החשמל.

■

הפעל את יחידת  Storage Shelfמס'  1והמתן להשלמת האתחול.

■

הפעל את יחידת  Storage Shelfמס'  2והמתן להשלמת האתחול.

■

הפעל את ההתקן.

■

ודא שההתקנים פועלים באופן תקין.

ראו "כלים ומדים" בעמוד .51

דרישות סביבה
סעיף זה מתאר את סביבות ההפעלה והאחסון .מאפייני הסביבה כוללים טמפרטורה ,לחות ,רום
ורעש .לפני התקנת ההתקנים ,ודא שהסביבה החיצונית עונה על דרישות הפעלת ההתקנים.
רכיב

פרטים

טווח טמפרטורות הפעלה )א(

טווח מינימלי 10°C :עד 35°C
טווח הטמפרטורות של ההתקן 5℃ :עד 35°C
טווח הטמפרטורות של יחידת Storage Shelf10 :
 ℃עד 35°C

47

התקנת NetBackup 5220
מידע כללי על התקנת החומרה

רכיב

פרטים

טמפרטורת אחסון

 40°C-עד  60°C+) 40-עד  70) (-40עד (60

טמפרטורות להובלה

 40°C-עד  70°C+) 40-עד (70 ) 40-עד (60

קצב שינוי טמפרטורה מרבי לשעה

10°C/שעה

לחות הפעלה

לחות יחסית ) (RH 10%עד (80% (10-85) (8-80

רום הפעלה

 -30.5מטר עד  +3,000מטר )(0-3000

רום הובלה

 -30.5מטר עד  +3,000מטר ) (0-3000מתחת ל-35
מעלות צלזיוס

רעש )ב(

>  72 dBA)(72) (60

הערה :א :טווח טמפרטורות ההפעלה של  NetBackup 5220הוא  5°Cעד  35°Cברום בין –60
מטר ו .1,800+ -הטמפרטורה יורדת של ב- 0.6°Cלכל תוספת גובה של  100מטר ,כאשר ההתקן
ממוקם ברום שבין  1,800ו- 3,000מטר .ב :רמת הרעש המרבית שמפיק התקן NetBackup
 5220בטמפרטורת סביבה .25°C
ראו "סקירה כללית של ספק הכוח" בעמוד .49
ראו "בטיחות חשמל" בעמוד .50
ראו "רשימת תיוג בנושאי סביבה" בעמוד .48

רשימת תיוג בנושאי סביבה
הטבלה שלפניך כוללת רשימת תיוג בנושאי סביבה שאותה יש למלא לפני התקנת ההתקן.
טבלה 2-5

שיקולים סביבתיים

פריט

דרישה

הכנת אתר ההתקנה

הרצפה עומדת בדרישות הנשיאה בעומס .הוכנו תעלות ,סולמות ופתחים
עבור החיווט .כל עבודות הבנייה הושלמו.

מיזוג אוויר

אם הטמפרטורה בחדר עלולה לעלות על  ,35°Cהתקן מזגנים שמסוגלים
לפעול מחדש ברגע שמסתיימת הפסקת חשמל .אין לאפשר זרימת אוויר
ישירה מהמזגן על הציוד.

מניעת לחות

אם הלחות היחסית עולה על  ,70%יש להתקין התקן ייבוש .התקן זה יכול
להיות מזגן אוויר בעל פונקציית ייבוש או קולט לחות ייעודי .יש למנוע חדירת
מים ,טפטוף והתעבות בחדר הציוד.
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פריט

דרישה

חימום

אם הטמפרטורה בחדר הציוד נמוכה מהסף המינימלי הנקוב של ,10°C
יש להתקין מכשירי חימום.

מניעת אבק

אם חדר הציוד ממוקם בקרבת מקור אבק או חומר בצורת חלקיקים ,יש
להתקין חלון כפול מסגסוגת אלומיניום ודלת עמידה לפריצה ולאש .יש
להפריד את ההתקנים מהדלת ולהתקין מחיצה מתאימה כדי למנוע זיהום
על-ידי אבק.

הגנה מברקים

חדר הציוד יכלול התקן הגנה מברקים ,כגון כליא ברק או פס ברקים .מגן
הברקים והארקת המגן של הציוד יהיו מחוברים לנקודת הארקה משותפת.

בנוסף ,ודא עמידה בדרישות המיוחדות הבאות:
■

לפני ההתקנה ,בדוק אם יש צורך להגיש אישור הסמכה של מבצע ההתקנה להנהלת הנכס
של אתר ההתקנה.

■

לפני הובלת הציוד לאתר ,ודא שמידות ההתקנים עומדות בדרישות ההובלה במעברים )כגון
מעליות ומסדרונות(.

במהלך הובלת ההתקנים ,מנע חבטה בדלתות ,בקירות ופריטי מבנה אחרים .אין לגעת במשטחי
הרכיבים בכפפות מלוכלכות.
ראו "דרישות סביבה" בעמוד .47
ראו "סקירה כללית של ספק הכוח" בעמוד .49
ראו "בטיחות חשמל" בעמוד .50

סקירה כללית של ספק הכוח
התקן  NetBackup 5220ו Symantec Storage Shelf-מצוידים ,כל אחד ,בשני ספקי כוח
המתחברים למקור החשמל  ACהראשי .שני ספקי הכוח ,בשני ההתקנים ,מהווים מקורות חשמל
יתירים למקרה כשל.
חבילת המוצר כוללת שני כבלי חשמל )אחד עבור ההתקן ואחד יחידת  .(Storage Shelfחבר כל
אחד מכבלי החשמל אל למקור חשמל  ACעצמאי.
סעיף זה מתאר את דרישות צריכת החשמל של התקן  .NetBackup 5220לפני התקנת ההתקן,
ודא שמקור אספקת החשמל עונה על דרישות הפעלת ההתקן.

במקרה שרוצים להתקין מספר התקני  NetBackup 5220באותו אתר ,ודא שמעגלי החשמל בחדר
הציוד עומדים בדרישות צריכת החשמל של הציוד .התכנון יביא בחשבון את צריכת החשמל המרבית
ואת כמות ההתקנים.

49

התקנת NetBackup 5220
מידע כללי על התקנת החומרה

טבלה 2-6

ערכי הספק

רכיב

רכיב משנה

מערכת הבסיס

Storage Shelf

צריכת חשמל

צריכת הספק מרבית

750 W

580 W

מאפייני חשמל

טווח מתח AC

 100 Vעד 127 V

 200 Vעד 240 V

טווח תדר AC

 47 Hzעד 63 Hz

 47 Hzעד 63 Hz

ההתקן מצויד בשני ספקי כוח לצורך יתירות .בעת בחירת אתר ההתקנה עבור ההתקן ויחידות
 ,Storage Shelfהבא בחשבון את הנושאים הבאים:
ראו "דרישות סביבה" בעמוד .47
ראו "סקירה כללית של ספק הכוח" בעמוד .49
ראו "רשימת תיוג בנושאי סביבה" בעמוד .48

בטיחות חשמל
פעל לפי שיטות העבודה המומלצות כדי להבטיח מערך חשמלי נאות בסביבת העבודה.
■

דאג להארקה נאותה לספק הכוח הראשי.

■

יש לצייד את כלל המערכת בהגנה מפני זרם יתר ועומס יתר.

■

מעגלי החשמל והמפסקים האוטומטיים הקשורים אליהם יספקו את צריכת החשמל הנדרשת
והגנה מפני עומס יתר.

■

הפרד את אספקת החשמל של  NetBackup 5220מצרכני עומס גדולים או מנועים כדי להגן
עליו מנזק .מערכות הצורכות הספק רב כוללות ,לדוגמה :מזגני אוויר ,מעליות ומכונות ייצור.

ראו "סקירה כללית של ספק הכוח" בעמוד .49

קווים מנחים לפיזור חום
כדי למטב את התחזוקה ,האוורור ופיזור החום ,שים לב לנקודות הבאות בעת התקנת ההתקן
ויחידת  Storage Shelfבארון הציוד.
■

כדי להבטיח אוורור נאות ,יש למקם את ארון התחזוקה לפחות  100ס"מ ) 3.2רגל( מהקירות
הסובבים ולפחות  120ס"מ ) 4רגל( מכל ארון אחר.

■

כדי לאפשר תנועת אוויר שמוליכה חום בין הארון לבין חדר הציוד ,הקפד לפנות חסימות מכל
צדי ארון הציוד.

■

מומלץ להשאיר מרווח בגודל  1U)1U= 44.45מ"מ(.

ראו "זרימת אוויר" בעמוד .51
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זרימת אוויר
 NetBackup 5220יונק אוויר מהלוח הקדמי )לאורך החריצים שבחזית( ומסחרר את האוויר דרך
רכיבי המערכת .מאווררים פולטים את האוויר מחלקו האחורי של ניהול ההתקן .האוויר זורם מלפנים
לאחור .ניתן להתקין את המסגרת האופציונלית על גבי הלוח הקדמי בלי לגרום להפחתה בזרימת
האוויר.
איור 2-13

זרימת האוויר בNetBackup 5220-

ראו "קווים מנחים לפיזור חום" בעמוד .50

כלים ומדים
כלים ,מוצרים ומדים הדרושים להתקנה בהתאם להוראות.
■

מברג פיליפס M3-M6

■

קוצץ אלכסוני

■

סכין )לפתיחת אריזות קרטון(

■

צמיד אנטי-סטטי

■

כפפות אנטי-סטטיות

■

רב-מודד
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טבלה 2-7
שם

כלים
דוגמה

ערכת כלים

רב-מודד

צמיד אנטי-סטטי

כפפות אנטי-סטטיות

אזיקונים לצורך
קיבוע של חוטי
חשמל וכבלים

מומלץ להחזיק בהישג יד את המסמכים שלהלן.
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טבלה 2-8

מסמכים

סוג

שם המסמך

תיאור

שרטוטי האתר

תכנון הרשת ,תוכנית חדר הציוד
ותרשימי כבלים/חשמל

שרטוטי אדריכלות/בניין עם סימונים
המתארים את הביצוע בפועל

מסמכים טכניים

התקן NetBackup 5220
ו:Symantec Storage Shelf-

מסמכים אלה מספקים מידע נוסף
בנוגע להתקנים.

■

הערות מוצר

■

מדריך בטיחות ותחזוקה

ראו "אמצעי הגנה מפריקה אלקטרוסטטית" בעמוד .53

אמצעי הגנה מפריקה אלקטרוסטטית
הצמיד האנטי-סטטי מונע פריקה של חשמל סטטי מגוף האדם שמזיקה להתקנים רגישים .כדי
למנוע פריקה אלקטרוסטטית מהבגדים ,מומלץ ללבוש ביגוד אנטי-סטטי .אם אין צמיד אנטי-סטטי
זמין ,השתמש בכפפות אנטי-סטטיות.
ראו "תהליך התקנת החומרה" בעמוד .46

ענידת צמיד אנטי-סטטי
ענידת צמיד אנטי-סטטי

1

העבר את כף היד דרך הצמיד האנטי-סטטי.

2

הדק את האבזם וודא מגע מלא בין הצמיד האנטי-סטטי לבין העור.

לצמיד אנטי-סטטי יש תקע או תפס מתכת .כאשר משתמשים בצמיד אנטי-סטטי עם תקע .הכנס
את תקע ההארקה של הצמיד האנטי-סטטי לתוך שקע הארקה בארון ,כפי שמודגם באיור.
איור 2-14

צמיד אנטי-סטטי עם תקע

כאשר משתמשים בצמיד אנטי-סטטי עם תפס מתכת ,יש לחבר את התפס לחור המרובע בצד
הארון.
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איור 2-15

צמיד אנטי-סטטי עם תפס מתכת

ודא שאבזם הצמיד סגור כהלכה .הכנס את מחבר ההארקה לשקע ההארקה או ודא שתפס המתכת
תפוס כהלכה בתוך החור המרובע שבארון.
ראו "שימוש בכפפות ובביגוד אנטי-סטטי" בעמוד .54

שימוש בכפפות ובביגוד אנטי-סטטי
בעת העברת התקנים ,השתמש בכפפות אנטי-סטטיות )אם אין אפשרות לענוד צמיד אנטי-סטטי(,
כמתואר להלן.
איור 2-16

כפפות אנטי-סטטיות

צמיד אנטי-סטטי אינו מסוגל למנוע מטען סטטי הנגרם עקב מגע בין התקנים לבין הבגדים .מומלץ
ללבוש ביגוד אנטי-סטטי.
הקפד לרכוס את כפתורי הביגוד האנטי-סטטי.
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איור 2-17

ביגוד אנטי-סטטי

ראו "נקיטת אמצעים המבטיחים את מוכנות ארון הציוד" בעמוד .55

נקיטת אמצעים המבטיחים את מוכנות ארון הציוד
ודא שארון הציוד מותקן ומחובר להארקה לפי הדרישות .המרווח בין של שני ארונות ציוד יהיה
לפחות  120ס"מ ) 4רגל בקירוב( כדי להבטיח נוחות בביצוע עבודות תחזוקה ,אוורור נאות ופיזור
חום אפקטיבי .הקפד שההתקנים לא ייצרו חללים סגורים בתוך ארון הציוד ,כדי לאפשר זרימת
אוויר נאותה בין הארון לבין הציוד שבחדר.
מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן  NetBackup 5220מתארכות עד  752מ"מ ) 30אינץ'(.
מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין העמודים
האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  752מ"מ ) 30אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת
ההתקן .רוחב ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ( .ודא שארון הציוד שברשותך גדול במידה מספקת
כדי להכיל את ההתקן באופן בטוח.
מסילות ארון הציוד המיועדות ל Symantec Storage Shelf-מתארכות עד  914מ"מ ) 36אינץ'(.
מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין העמודים
האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  914מ"מ ) 36אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת
ההתקן .רוחב יחידת  Storage Shelfהוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ( .ודא שארון הציוד שברשותך
גדול במידה מספקת כדי להכיל את יחידת  Storage Shelfבאופן בטוח.
אם גודל ארון הציוד אינו מתאים ,צור קשר עם התמיכה הטכנית של .Symantec
ראו "תהליך התקנת החומרה" בעמוד .46
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התקנת פריטי החומרה בארוניות ציוד
לאחר שהצטיידת בכל הכלים ופריטי הציוד הדרושים ,תוכל להתחיל בהתקנת פריטי החומרה
בארוניות הציוד .מומלץ להתקין את יחידת או יחידות  Storage Shelfבתחתית הארול הציוד ,בשל
משקלן הרב.

הסרת שכבת המגן מיחידת .Storage Shelf
יחידת  Symantec Storage Shelfנארזת לצורך משלוח בשכבת מגן שקופה בצד העליון ,התחתון
ובצדי המארז .הלוח הקדמי והאחורי אינם מכוסים בשכבת המגן .עליך להסיר את שכבת המגן
לפני התקנת יחידת האחסון בתוך ארונית הציוד .לא ניתן להתקין את יחידת האחסון בצורה נכונה
מבלי להסיר את שכבת המגן.
שתי תוויות צהובות ממוקמות בצד האחורי של המארז ומתדלדלות לכיוון הלוח האחורי של ההתקן.
על תוויות אלה מודפסים המספרים הסידוריים של ההתקן ושל יחידת .Storage Shelf
כיצד להסיר את שכבת המגן מבלי להסיר את התוויות
התרעה :בקש מאדם נוסף שיעזור לך להרים את יחידת .Storage Shelf

1

קלף את החלק העליון של התווית הצהובה משכבת המגן.

2

אל תשליך את התוויות.

3

קלף את שכבת המגן מהחלק העליון האחורי של יחידת .Storage Shelf

4

החזר את התוויות אל החלק העליון של יחידת האחסון או שמור אותן במקום בטוח .אתה
עשוי להזדקק לתוויות אלה במועד מאוחר יותר.

5

הרם קצה אחד של יחידת  Storage Shelfוקלף את שכבת המגן מהצד התחתון שלה.

6

לאחר הסרה של כמחצית משכבת המגן ,הרם את הקצה השני של היחידה והסר את יתר
חלקי השכבה.

7

קלף את יריעת המגן מצידיה של יחידת .Storage Shelf

8

הסר את כל חלקי שכבת המגן.

ראו "התקנת המסילות המובילות של  "Symantec Storage Shelfבעמוד .57
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התקנת המסילות המובילות של Symantec Storage Shelf
כל זוג מסילות ,שמאלית וימנית ,של  Symantec Storage Shelfנשלחות כיחידה אחת .ניתן
להחליק את החלק הקדמי של המסילה מספר ס"מ ביחס לחלקה האחורי כדי להתאים אותה באופן
מדויק לארון הציוד .החלק התחתון של כל מסילה כולל זיז מתכת קשיח שעליו מונח ,יחידת
.Symantec Storage Shelf
התקנת המסילות המובילות של Symantec Storage Shelf

1

קח את מסילות ההרכבה השמאלית והימנית .החלקים הקדמיים של מסילות אלו מתחברים
לחלק הקדמי של העמודים האנכיים בארון הציוד.

2

עמוד עם הפנים לארון הציוד ,ישר את המסילה השמאלית על גבי עמוד המתכת האנכי בצדו
השמאלי של הארון .הקפד שזיז התמיכה נמצא בחלק התחתון של המסילה ובתוך ארון הציוד.
יחידת  Storage Shelfמונחת על גבי הזיז.

3

הכנס את פין ההכוונה לקדח העליון של המסילה .ודא שהוא עובר דרך הארון והדר את חלקו
האחורי של הפין.

4

השתמש בבורג תקני של ארון ציוד כדי לקבע את המסילה לארון הציוד דרך הקדח התחתון
של המסילה.

5

החלק את חלקה האחורי של המסילה לתוך עמוד המתכת האנכי של הארון.

6

חזור על השלבים הללו לגבי מסילת ההרכבה בצדו הימני של ארון הציוד .הקפד שזיז התמיכה
נמצא בחלק התחתון של המסילה ,בתוך ארון הציוד.

ראו "התקנת יחידת  Symantec Storage Shelfבארון ציוד" בעמוד .57

התקנת יחידת  Symantec Storage Shelfבארון ציוד
ודא שהמסילה השמאלית והמסילה הימנית מותקנות כהלכה.

משקל יחידת  Storage Shelfעמוסה במלואה עשוי להגיע ל- 33ק"ג) 73פאונד( .יש צורך בשני
אנשים כדי להעביר או להתקין התקן אחד .ניתן להסיר את ספקי הכוח כדי להפחית את המשקל
במהלך ההתקנה.
התקנת  Symantec Storage Shelfבארון ציוד

1

השתמש בצמיד אנטי-סטטי ובכפפות אנטי-סטטיות.

2

החלק את יחידת  Symantec Storage Shelfלאורך מסילות ההרכבה לתוך ארון הציוד.

3

הדק את כל הברגים בעזרת מברג פיליפס בגודל .M4
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4

ודא שיחידת  Storage Shelfמקובעת כהלכה במקומה ושכל הברגים מהודקים.

5

הדק את הידית השמאלית ) (1והידית הימנית ) (2לעמודים האנכיים של ארון הציוד בעזרת
הברגים המצורפים.
ידיות ארון הציוד של Symantec Storage Shelf

ראו "התקנת המסילות המובילות של  "Symantec Storage Shelfבעמוד .57

התקנת המסילות המובילות של NetBackup 5220
לפני התקנת ההתקנים בארון הציוד ,קבע את מיקומי ההתקנה של המסילות המובילות המורכבות
ללא כלים ) ,(toollessבהתאם לתכנון ההתקנה של ההתקנים.
התקנת המסילות המובילות של NetBackup 5220

1

כשפניך כלפי חזית ארון הציוד ,מקם את המסילה המובילה השמאלית על העמוד האנכי
השמאלי של ארון הציוד.

2

כוון את חלקה התחתון של המסילה המובילה כך שיקביל לחלק התחתון של מיקום ההתקנה
המתוכנן.

3

הכנס את הפינים המובילים שבחלק הקדמי ובחלק האחורי של המסילות המובילות לתוך
הקדחים שבעמודים הקדמי והאחורי של ארון הציוד.

4

משוך את מאריכי המסילות השמאלי והימני החוצה ככל שניתן למשוך אותם בקלות ובאופן
בטוח.

ראו "התקנת התקן  NetBackup 5220בארון ציוד" בעמוד .58

התקנת התקן  NetBackup 5220בארון ציוד
ודא שהמסילות המובילות מותקנות כהלכה.

משקל התקן עמוס במלואו עשוי להגיע ל- 33ק"ג) 73פאונד( .יש צורך בשני אנשים כדי להעביר
או להתקין התקן אחד.
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התקנת ה NetBackup 5220-בארון ציוד

1

השתמש בצמיד אנטי-סטטי ובכפפות אנטי-סטטיות.
הערה :אתר את שלושת הברגים הכבדים הבולטים בצד השמאלי ובצד הימני של NetBackup
 .5220שלושת הברגים האמורים מתאימים לשלושת החריצים שבמאריכי המסילה.

2

פעולה זו תתבצע על-ידי שני אנשים לפחות :הרם את ה NetBackup 5220-והכנס אותו
לתוך מאריכי המסילות .ודא כי חריצי המסילות מתאימים היטב לברגים שבצדי ההתקן.

3

החלק בעדינות את ההתקן לתוך ארון הציוד.

4

לפי הצורך ,התקן את לוחית ההרכבה הקדמית בחלק הקדמי של כל מסילה באמצעות בורג
כדי להדק אותה למקומה.

5

חזור על השלבים הקודמים כדי להתקין את המסילה המובילה בצדו הימני של ארון הציוד.

ראו "התקנת המסילות המובילות של  "NetBackup 5220בעמוד .58

מידע כללי על כבלים
פרק זה מתאר את אופן חיבור הכבלים של  ,NetBackup 5220לרבות כבלי רשת ,כבלים אופטיים
וכבלי חשמל.
ראו "דוגמאות של כבלים" בעמוד .59
ראו "חיבור כבל ) VGAאופציה(" בעמוד .61
ראו "חיבורי כבלי הרשת" בעמוד .61
ראו "חיבור הכבלים האופטיים" בעמוד .62
ראו "חיבור כבלי החשמל של  "NetBackup 5220בעמוד .63
ראו "חיבור כבלי החשמל של  "Symantec Storage Shelfבעמוד .63

דוגמאות של כבלים
הטבלה שלפניך מציגה כבלים לדוגמה.
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טבלה 2-9

כבלים

רכיב
כבל מתאם PS/2 to USB

כבל KVM

כבל רשת 100/1000 Mbit/s

כבל אופטי רב-צומתי

כבל מקשר ) SASעם מחברי (RAID

כבל מתח AC

דוגמה
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ראו "חיבור כבל ) VGAאופציה(" בעמוד .61

חיבור כבל ) VGAאופציה(
אין חובה לחבר כבל  .VGAניתן לחבר את הכבל ישירות למחשב או באמצעות מתאם Keyboard
 Video Mouse) (KVMאו מתג.
חיבור כבל VGA

1

חבר את מחבר כבל  VGAליציאת הווידיאו בצד השמאלי התחתון של הלוח האחורי של התקן
.NetBackup 5220

2

חבר את הקצה האחר של הכבל למתג או מתאם .KVM

ראו "מידע כללי על כבלים" בעמוד .59

חיבורי כבלי הרשת
התקן  NetBackup 5220כולל שתי יציאות  1Gb Ethernetויציאה אחת לניהול מרחוק .יציאות
אלו נגישות מהלוח האחורי של ההתקן .יציאת הניהול מרחוק מיועדת לשימוש צוות התמיכה הטכנית
של  Symantecאו טכנאי שירות השדה המוסמכים.
איור 2-18

יציאות הרשת של ההתקן )לוח אחורי(
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טבלה 2-10

יציאות ממשק רשת

יציאה

פרטים

NIC1/eth0

יציאת  Ethernetשל רשת פרטית/ניהול מספקת ערוץ לניהול המערכת
של  .NetBackup 5220ברירת המחדל של כתובת ה IP-היא
.192.168.1.1

NIC2/eth1

יציאת  Ethernetשל רשת ציבורית מספקת ערוץ לגיבוי נתוני הלקוח.

IPMI

יציאת ) Intelligent Platform Management Interfaceממשק ניהול
פלטפורמה חכמה( מאפשר לבצע איסוף נתונים וניטור מרחוק של מצב
החומרה .יציאה זו מיועדת לשימוש התמיכה הטכנית של Symantec
בלבד.

ראו "מידע כללי על כבלים" בעמוד .59

חיבור הכבלים האופטיים
 NetBackup 5220תומך בכרטיס  tape out) (Fibre Channel, FCובכרטיס  ,10 GE NICשני
הכרטיסים מחוברים להתקנים נוספים באמצעות כבלים אופטיים .סעיף זה משתמש בכרטיס הtape-
 out) (Fibre Channelכדי להדגים את האופן החיבור של כבל אופטי .הליך החיבור של כבל אופטי
לכרטיס  10GE NICזהה לזה של חיבור כבל אופטי לכרטיס  tape out).(Fibre Channel
אזהרה :קרינת הלייזר של לוח ממשק אופטי או זו העוברת בכבל אופטי עלולה לגרום נזק לעיניים.
בעת התקנה או טיפול בכבלים אופטיים או במקמ"שים אופטיים ,אין להביט ישירות ליציאות של
הכבלים האופטיים או של המקמ"ש.
בעת חיבור כבלים אופטיים ,הקפד על הנקודות הבאות:
■

מקמ"ש אופטי הוא רכיב רגיש לחשמל סטטי .יש לשנע אותו בסביבה אנטי-סטטית ומוגנת
מאבק.

■

יש להרכיב כיפות מגן על כבלים אופטיים ומקמ"שים בזמן שאינם בשימוש .במקרה שמקמ"ש
מזדהם ,יש לנקות בזהירות את הממשק האופטי שלו.

■

שמור על ניקיונם של כל המשטחים האופטיים והגן עליהם מסריטות.

■

אין למעוך ,לעוות ,לקפל או לנסות לתקן כבל אופטי .אין לכופף כבל אופטי בקשת שהרדיוס
שלה קטן מ- 5ס"מ .הדבר עלול להזיק לכבל האופטי וכתוצאה מכך לפגוע בביצועי המערכת
או לגרום לאובדן נתונים.

חיבור כבלים אופטיים

1

הסר את כיסוי המגן המקמ"ש האופטי מהממשק של כרטיס ה tape out-)2-port 8Gb FC
.(HBA, Fibre Channel

2

הוצא כבל אופטי מאריזתו.
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3

הסר את כיסויי המחברים של המחברים האופטיים.

4

חבר מחבר אופטי לממשק של הכרטיס.

5

ודא שהמחבר האופטי מחובר היטב למקמ"ש האופטי.

6

חבר את המחבר שבקצהו השני של הכבל האופטי למתג  FCאו לספריית סרטים מגנטים.

ראו "מידע כללי על כבלים" בעמוד .59

חיבור כבלי החשמל של NetBackup 5220
ההתקן כולל שני ספקי כוח ,זה על-גבי זה .ניתן להגיע אליהם מהלוח האחורי של ההתקן .יש לחבר
כל יחידה באמצעות כבל חשמל  ACנפרד לשקע חשמל נפרד.
בעת חיבור כבל חשמל ,יש לענוד צמיד אנטי-סטטי לצורך הבטיחות.
חיבור כבלי החשמל של :NetBackup 5220

1

חבר קצה אחד של כבל חשמל לספק כוח של .NetBackup 5220

2

חבר את הקצה השני של הכבל לשקע חשמל.

3

חבר את כבל החשמל השני לספק הכוח השני ולשקע חשמל אחר.

4

ודא כי שני כבלי החשמל מחוברים ,כולל חיבורי ההארקה באופן תקין.

ראו "חיבור כבל ) VGAאופציה(" בעמוד .61

חיבור כבלי החשמל של Symantec Storage Shelf
יחידת  Storage Shelfכוללת שני ספקי כוח ,זה לצד זה .ניתן להגיע אליהם מהלוח האחורי של
היחידה .יש לחבר כל יחידה באמצעות כבל חשמל  ACנפרד לשקע חשמל נפרד .המידע שבסעיף
זה חל בין שהנך עושה שימוש ביחידת  Storage Shelfאחת או שתיים.
בעת חיבור כבל חשמל ,יש לענוד צמיד אנטי-סטטי כדי להגן על הרכיבים ולצורך הבטיחות.
כדי לחבר את כבלי החשמל של Symantec Storage Shelf

1

חבר קצה אחד של כבל חשמל לספק כוח של .Symantec Storage Shelf

2

חבר את הקצה השני של הכבל לשקע חשמל.

3

חבר את כבל החשמל השני לספק הכוח השני ולשקע חשמל אחר.

4

ודא כי שני כבלי החשמל מחוברים ,כולל חיבורי ההארקה באופן תקין.

ראו "מידע כללי על כבלים" בעמוד .59

חיבור התקן ליחידת  Storage Shelfאחת או שתיים
האיור שלפניך מציג את חיבורי הלוח האחורי בין ההתקן לבין שתי יחידות  .Storage Shelfכל
מהדורות  NetBackup 5220החל ממהדורה  2.5ואילך תומכות בהוספת יחידת Storage Shelf
אחת או יותר.
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איור 2-19

התקן  NetBackup 5220מחובר לשתי יחידות Symantec Storage Shelf
– מראה מלא

האיור הבא מציג את ההתקן המחובר לשתי יחידות  .Storage Shelfבאיור זה ,רכיבי החומרה
העיקריים של ההתקן ושל שתי יחידות  Storage Shelfמוסתרים קמעה .כבלי ה SAS-והיציאות
מוצגים בצורה מובלטת.
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איור 2-20

התקן  NetBackup 5220מחובר לשתי יחידות Symantec Storage Shelf
– היציאות והכבלים

השרטוט הסכמתי הבא מציג את יציאות  SAS OUTשבהתקן .מוצגות גם יציאות  SAS INוSAS-
 OUTביחידות  .Storage Shelfחיבורי הכבלים:
■

יציאות  SAS INשל יחידת  Storage Shelfמס'  1מתחברות להתקן.

■

יציאות  SAS OUTשל יחידת  Storage Shelfמס'  1מתחברות ליציאות  SAS INשל יחידת
 Storage Shelfמס' .2

■

יציאות  SAS OUTשל יחידת  Storage Shelfמס'  2אינן מתחברות להתקן כלשהו.

התרשים הסכמתי הבא מציג את היציאות הנמצאות בשימוש בהתקן וביחידות .Storage Shelf
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איור 2-21

התקן  NetBackup 5220מחובר לשתי יחידות  – Storage Shelfתרשים
סכמתי

ראו "הלוח הקדמי והלוח האחורי של  – Symantec Storage Shelfפרטים" בעמוד .43

הפעלת רכיבי החומרה.
בסעיף זה מתוארים השלבים הדרושים להפעלת יחידת  Storage Shelfוההתקן.

בדיקה לפני הפעלה
סעיף זה מספק מידע שיש לבדוק לאחר התקנת החומרה והשלמת חיבורי הכבלים ,אך לפני הפעלת
ההתקן.

הקפד למנוע פציעות ונזק להתקן .לפני בדיקת התקנת החומרה וחיבורי הכבלים ,ודא כי כל מקורות
החשמל אל ה NetBackup 5220-כבויים.
ודא שההתקן והכבלים הותקנו כהלכה .הטבלה הבאה מציגה הוראות שיסייעו לך בבדיקת התקנת
ההתקן וחיבורי הכבלים.
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טבלה 2-11

בדיקת ההתקנה
התקנה לקויה

רכיב

התקנה נכונה

NetBackup 5220

 NetBackup 5220מקובע היטב בארון  NetBackup 5220מורכב בצורה
נטויה או משוחררת בארון הציוד.
הציוד.
היחידה מורכבת בצורה נטויה או
משוחררת בארון הציוד.

Symantec Storage
Shelf

היחידה ,או היחידות ,מקובעות היטב
בארון הציוד.

כבלי מתח AC

כבלי המתח של ההתקן מחוברים באופן
מאובטח בין ספקי הכוח של ההתקן לבין
■
אספקת החשמל הראשית.
■

רק כבל החשמל מחובר להתקן.
לא מחוברים כבלי חשמל להתקן.

כבלי המתח של יחידת Storage Shelf
מחוברים באופן מאובטח בין ספקי הכוח
של היחידה לבין אספקת החשמל
הראשית.
כבלי SAS

■ כבלי ה SAS-אינם מחוברים
כבלי ה SAS-מחברים את כרטיס
לכרטיס ה RAID-שבהתקן.
ה RAID-שבהתקן ליציאות SAS_IN
שביחידת  Storage Shelfהראשונה ■ .כבלי ה SAS-מחברים את כרטיס
ה RAID-של ההתקן ליציאות שאינן
כבלי ה SAS-מחברים את יציאות
יציאות  SAS_INביחידת Storage
 SAS_OUTשל יחידת Storage Shelf
 Shelfהראשונה.
מס'  1ליציאות  SAS INשל יחידת
■ יציאות  SAS_INשל יחידת
 Storage Shelfמס' .2
 Storage Shelfמס'  2אינן
מחוברות ליציאות  SAS_OUTשל
יחידת  Storage Shelfמס' .1

ראו "הפעלת יחידת  Storage Shelfוההתקן" בעמוד .67
ראו "כיבוי ההתקן ויחידות  "Storage Shelfבעמוד .69

הפעלת יחידת  Storage Shelfוההתקן
אזהרה :במקרה שמפעילים את ההתקן עם יחידת  Storage Shelfאחת או יותר ,יש להפעיל תחילה
את יחידת  Storage Shelfמס'  .1יחידת  Storage Shelfזו מחוברת להתקן .כאשר יחידת
 Storage Shelfמס'  1תסיים את תהליך האתחול ,הפעל את יחידת  Storage Shelfמס'  .2יחידת
 Storage Shelfזו מחוברת ליחידה מס' .1
יש להתקין את כל ההתקנים לפי ההוראות ולחבר כהלכה את כל הכבלים.
בעת הפעלת  ,NetBackup 5220אל תסיר דיסקים ,כבלים אופטיים או כבלי רשת כלשהם .אחרת
עלול להיגרם נזק לציוד ולנתונים.
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הפעלת ההתקן

1

חבר את שני מחברי החשמל  ACבלוח האחורי ,בצדו הימני של ההתקן ,לשני שקעי החשמל
הראשיים.

בטבלה הבאה מוצגים הרכיבים של ספקי הכוח של ההתקן.

2

מספר

רכיב

1

מאוורר

2

ידית היחידה

3

מחוון הפעלה/התראה

4

מחבר מתח  – ACנקבה

5

עלה קפיצי

הפעל את אספקת החשמל מהלוח הקדמי של התקן  .NetBackup 5220כפתור ההפעלה
ממוקם ליד לוח הבקרה ,בצדו הימני של ההתקן.

מתג ההפעלה/כיבוי של  NetBackup 5220ממוקם בלוח הבקרה בחזית ההתקן ,מימין למטה.
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איור 2-22

לוח הבקרה של  NetBackup 5220ומתג ההפעלה/כיבוי

איור 2-23

מתג ההפעלה/כיבוי של NetBackup 5220

למידע נוסף ,עיין בלוח הבקרה בצד ימין בחזית של  .NetBackup 5220הודעות מצב המערכת
נגללות כלפי מטה במסך .השתמש בלחצנים שמאלה ,ימינה ,מעלה ומטה כדי לגשת להודעות.
בדוק את מצב הנורית של כל אחד מכונני הדיסקים בלוח הקדמי של  NetBackup 5220כדי לקבוע
אם ה NetBackup 5220-מתפקד כהלכה .בדוק את נוריות ספק הכוח בחלקו האחורי של ההתקן,
כדי לוודא שהן פועלות כהלכה.
ראו "בדיקה לפני הפעלה" בעמוד .66
ראו "כיבוי ההתקן ויחידות  "Storage Shelfבעמוד .69

כיבוי ההתקן ויחידות Storage Shelf
סעיף זה מתאר את אופן הכיבוי של  .NetBackup 5220ה NetBackup 5220-מיועד לפעול 24
שעות ביממה .אם יש צורך בביצוע פעולות תחזוקה או שמתוכנן לכבות או לנתק את ספקי הכוח,
בצע את השלבים הבאים כדי להבטיח כיבוי מלא של ההתקן.
אל תכבה את אספקת החשמל לפני שהדיסקים נעצרים לחלוטין .אחרת עלול להיגרם נזק לדיסקים
ולנתונים המאוחסנים בהם .לאחר השבתת המערכת ,המתן לפחות דקה אחת לפני שתחדש את
אספקת החשמל.
כיבוי NetBackup 5220

1

אם מחוברות להתקן יחידת  Storage Shelfאו יותר ,יש לכבות אותן תחילה.

2

אם מחוברות שתי יחידות  ,Storage Shelfכבה תחילה את יחידת  Storage Shelfמס' .2
יחידה זו מחוברת ליחידת  Storage Shelfמס'  .1יחידת  Storage Shelfמס'  2אינה מחוברת
להתקן.
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3

כאשר יחידת  Storage Shelfמס'  2כבויה ,כבה את יחידת  Storage Shelfמס'  .1יחידה
זו מחוברת להתקן.

4

היכנס לתפריט המעטפת  NetBackup Applianceשל  NetBackup 5220כדי לבדוק
משימות או עבודות בתהליך ביצוע .אם יש משימות בתהליך ביצוע ,אל תכבה את ההתקן
לפני שיושלמו.

5

אחרי שסמן חיווי אספקת החשמל של  NetBackup 5220מציין שההתקן כבוי ,נתק את ספקי
הכוח של .NetBackup 5220

6

ודא כי שלא פועלות תוכניות או משימות כלשהן.

ראו "בדיקה לפני הפעלה" בעמוד .66
ראו "הפעלת יחידת  Storage Shelfוההתקן" בעמוד .67
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פרק

3

תצורה ראשונית
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

אודות קווים מנחים לתצורת התקן

■

אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

■

קביעת תצורה ראשונית של התקן  NetBackup 52xxמNetBackup Appliance Web-
Console

■

ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת ראשי  52xxמהNetBackup Appliance-
Shell Menu

■

קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה

■

ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת המדיה  52xxמהNetBackup Appliance-
Shell Menu

■

אודות קביעת תצורה של גודל יחידת השידור המרבי

■

התקנת תוכנת הלקוח של  NetBackupמחבילות התוכנה

■

התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSוNFS-

אודות קווים מנחים לתצורת התקן
השתמש בקווים המנחים הבאים לתצורה בעת הפריסה של התקנים חדשים:

תצורה ראשונית
אודות קווים מנחים לתצורת התקן

טבלה 3-1
פרמטר

קווים מנחים לתצורת התקן
תיאור

שמות וכתובות דרושים לפני שתתחיל בקביעת התצורה ,ודא שיש ברשותך את המידע הבא:
■

כתובות  IPשל רשת ,מסיכת משנה וכתובות  IPשל שער עבור ההתקן.

■

שמות רשת עבור כל ההתקנים

■ מידע  DNSאו מארח
אם מתבצע שימוש ב ,DNS-ודא ששמות הרשת של כל ההתקנים והשרת הראשי
ניתנים לזיהוי כDNS- ) FQHNושם קצר(.
בנוסף ,ודא כי הבדיקה קדימה ) (forward lookupוגם הבדיקה אחורה )reverse
 (lookupפועלות כתקנן.
הערה :אם לא מתבצע שימוש ב ,DNS-ודא שאתה מזין את ערכי המארח
המתאימים עבור ההתקן במהלך קביעת התצורה הראשונית.
ערכי מארח מתאימים כוללים את השרת הראשי ,כל שרתי המדיה הקשורים
בפעולות ביטול כפילויות עבור שרת זה וכל הלקוחות שאמורים לתקשר עם שרת
מדיה זה.
■

■

סיסמה עבור גישה להתקן
סיסמת ברירת המחדל עבור גישה להתקן היא .P@ssw0rd
שמות עבור יחידות אחסון של NetBackup
השדות שם אחסון מופיעים רק כאשר מגדירים את תצורת התקן כשרת מדיה.
באפשרותך לשנות את שמות ברירת המחדל או להשאיר אותם כמו שהם.
הערה :ניתן להתאים אישית רק את שם יחידת האחסון ,במהלך קביעת התצורה
של תפקיד התקן מדיה.
ערכי ברירת המחדל שמופיעים בNetBackup Administration Console-
עבור יחידות האחסון ומאגרי הדיסקים הם כדלקמן:
■ עבור :AdvancedDisk
שם יחידת אחסון המוגדר כברירת מחדלstu_adv_<hostname> :
שם מאגר דיסקים המוגדר כברירת מחדלdp_adv_<hostname> :
■ עבור :NetBackup Deduplication
שם יחידת אחסון המוגדר כברירת מחדלstu_disk_<hostname> :
שם מאגר דיסקים המוגדר כברירת מחדלdp_disk_<hostname> :

שימוש ביציאת חומת
אש

ודא שהיציאות הבאות פתוחות בכל חומת אש שקיימת בין שרת ראשי ושרת מדיה:
■

(vnetd) 13724

■

(bprd) 13720

■

(PBX) 1556

■

) 7578ספציפי ל 5220-בעת שימוש בפרוטוקול (TCP

לקבלת מידע נוסף אודות יציאות חומת אש עבור התקן  NetBackupו,NetBackup-
עיין בהערה הטכנית הבאה באתר האינטרנט של התמיכה של .Symantec
http://www.symantec.com/docs/TECH178855

72

תצורה ראשונית
אודות קווים מנחים לתצורת התקן

פרמטר

תיאור

קביעת תצורת
התפקיד של שרת
המדיה

לפני שתקבע את התצורה של התקן חדש לתפקיד שרת המדיה ,עליך לעדכן תחילה
את התצורה בשרת הראשי שבכוונתך להשתמש בו עם התקן זה .בין שהשרת הראשי
הוא התקן או שרת ראשי רגיל מסוג  ,NetBackupיש להוסיף את השם של שרת
מדיה זה לרשימה ) Additional Serversשרתים נוספים( בשרת הראשי.
הוספת שם שרת המדיה לשרת הראשי לפני קביעת התצורה של התקן שרת מדיה
מניבה את היתרונות הבאים במהלך קביעת התצורה הראשונית של שרת מדיה:
■

■

תקשורת רשת מתאימה המאפשרת להפוך את שרת המדיה לחלק מהתחום של
.NetBackup
מצב שבו שרת המדיה יכול ליצור את ערכי שרת האחסון מאגר הדיסקים.

ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .106
רשיונות לאפשרות
אחסון בדיסק

להתקן שלך מצורף מפתח רשיון  NFRשתוקפו פג לאחר פרק זמן ספציפי .ההתקן
אינו מספק הודעת אזהרה שתוקפו של מפתח רשיון זה עומד לפוג .לפיכך,
 Symantecממליצה לשנות מפתח זה למפתח קבוע לאחר ההתקנה וקביעת התצורה
של ההתקן .עיין במדריך למנהל מערכת של התקן  Symantec NetBackupלקבלת
מידע והוראות אודות אופן ההצגה והשינוי של מפתח רשיון.
הערה :עליך להחליף את המפתחות במפתחות קבועים לפני שתוקפם פג.

תאימות לגרסת
NetBackup

מהדורה  2.6של התקן  NetBackupכוללת את גרסה  7.6של .NetBackup
אם בכוונתך לקבוע את התצורה של התקן זה כשרת מדיה ,השתמש בקווים המנחים
הבאים עבור השרת הראשי המשויך.
■

■

שרת התקנים ראשי
בשרת ההתקנים הראשי שבכוונתך להשתמש בו עם שרת מדיה זה ,תהיה
תוכנת התקן מגרסה  2.6ואילך .אם שרת ההתקנים הראשי משתמש כעת
בתוכנה מגרסה  2.5.xאו מוקדמת יותר ,יש לשדרג אותו תחילה לגרסה 2.6
לפני שתקבע את התצורה התקן זה.
שרת ראשי רגיל של NetBackup
כדי להשתמש בשרת מדיה של התקן עם שרת ראשי רגיל של  ,NetBackupעל
השרת הראשי להשתמש גם בגרסה  7.6ואילך של  .NetBackupאם השרת
הראשי של  NetBackupמשתמש כעת בגרסה  7.5.xאו מוקדמת יותר של
 ,NetBackupיש לשדרג אותו תחילה לגרסה  7.6לפני שתקבע את תצורת
ההתקן.

ראו "אודות תפקידי התקן  "NetBackup 52xxבעמוד .74
ראו "אודות רצף של קביעת תצורה של מערכת התקן" בעמוד .73

אודות רצף של קביעת תצורה של מערכת התקן
אם המערכת שלך כוללת יותר מהתקן אחד או יחידת הרחבת אחסון אחת ,יש לבצע את קביעת
התצורה בסדר מסוים.
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להלן תיאור של הרצף המתאים עבור קביעת תצורת התקן ,בהתבסס על רכיבי המערכת.
טבלה 3-2

סדר קביעת תצורה של התקן

מערכת

סדר קביעת תצורה

מערכת התקן יחידה )עצמאית(

קבע את תצורת ההתקן כשרת ראשי.

מערכת התקנים מרובים )שרת
ראשי ושרתי מדיה(

■

קבע את תצורת ההתקן הראשון כשרת ראשי.

■

קבע את תצורת ההתקנים הנותרים כשרתי מדיה לשימוש עם שרת
ראשי של התקן.

מערכות שכוללות יחידת הרחבת
אחסון

לאחר קביעת התצורה של כל ההתקנים ,הוסף את יחידת הרחבת
האחסון לשרת שבו היא מחוברת באופן פיזי.

אודות תפקידי התקן NetBackup 52xx
כאשר אתה קובע את תצורת ההתקן בפעם הראשונה ,עליך לבחור תפקיד עבור ההתקן .התפקיד
מתייחס לסוג השרת ,באופן הבא:
טבלה 3-3

תיאורי תפקיד ומצב של התקן:

תפקיד

תיאור

ראשי

בחר בתפקיד זה כדי לקבוע את תצורת ההתקן כשרת ראשי.

מדיה

בחר בתפקיד זה כדי לקבוע את תצורת ההתקן כשרת מדיה.
עליך גם לזהות את השרת הראשי שבכוונתך להשתמש בו עם התקן
זה .השרת הראשי יכול להיות או שרת מסורתי של  NetBackupאו שרת
ראשי של התקן .NetBackup
בשרת ראשי מסורתי של  NetBackupמוכרחה להיות מותקנת גרסה
 7.6ואילך של  .NetBackupבשרת ראשי שהינו התקן NetBackup
מוכרחה להיות מותקנת גרסה  2.6ואילך של תוכנת ההתקן.
כאשר בוחרים בתפקיד שרת המדיה ,יש להגדיר גם את שמות האחסון
של אמצעי האחסון הבאים:
■

אמצעי אחסון של ) Deduplicationביטול כפילויות(

■

אמצעי אחסון של AdvancedDisk

ראו "אודות דפי קביעת התצורה הראשונית ב "NetBackup Appliance Web Console-בעמוד .76
ראו "אודות רשימת תיוג לקביעת תצורה ראשונית של "Symantec NetBackup 52xx Appliance
בעמוד .86
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אודות תמיכה ברשת מבוססתIPv4-IPv6-
התקני  NetBackupנתמכים ברשת  dual stack IPv4-IPv6ויכולים לנהל תקשורת עם לקוחות
 IPv6לצורך גיבויים ושחזורים .באפשרותך להקצות כתובת  IPv6להתקן ,לקבוע תצורה של DNS
וניתוב כדי לכלול מערכות מבוססות.IPv6-
ניתן להזין פרטי כתובת  IPv4ו IPv6-באמצעות ה NetBackup Appliance Web Console-או
ה.NetBackup Appliance Shell Menu-
סקור את השיקולים הבאים עבור כתובות :IPv6
■

התקני  NetBackupאינם תומכים ברשת  IPv6טהורה .יש לקבוע תצורה של כתובת IPv4
עבור ההתקן ,אחרת התצורה הראשונית )המצריכה את הפקודה  (hostname setלא תצליח.
בכדי שהפקודה תפעל ,דרושה כתובת  IPv4אחת לפחות.
לדוגמה ,ייתכן שתרצה להגדיר את  hostnameשל מארח ספציפי ל .v46-כדי לעשות זאת,
ודא תחילה שהמארח הספציפי כולל כתובת  IPv4אחת לפחות ולאחר מכן הפעל את הפקודה
הבאה:
Main_Menu > Network > Hostname set v46

■

ניתן להשתמש רק בכתובות גלובליות ,ולא בכתובות עם טווח  link-localאו node-local.
 SuSEמתייחס הן לכתובות כלליות והן לכתובות מקומיות ייחודיות ככתובות כלליות.
כתובות  IPכלליות מתייחסות לכתובות הניתנות לניתוב באופן גלובלי SuSE .מתייחס לכתובות
מקומיות ייחודיות ככתובות כלליות.

■

אין באפשרותך להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת  IPv6באותה פקודה .לדוגמה ,אין
באפשרותך להשתמש ב .Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1-עליך
להשתמש ב.Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1-

■

הטבעת כתובת ה IPv4-בתוך כתובת  IPv6אינה נתמכת .לדוגמה ,אין באפשרותך להשתמש
בכתובת כגון .9ffe::10.23.1.5

■

תוכל להוסיף שרת מדיה של התקן לשרת הראשי אם כתובת  IPv6ושם מארח של שרת המדיה
זמינים.
לדוגמה ,כדי להוסיף שרת מדיה של התקן לשרת הראשי ,הזן את כתובת ה IPv6-של שרת
המדיה ,באופן הבא:
דוגמה:
Main

< Network

< Hosts add 9ffe::45 v45 v45

>Main > Appliance > Add v45 <password

אינך צריך להזין את כתובת  IPv4של של שרת המדיה של ההתקן.
■

התמיכה בלקוח  IPv6טהור זהה ל.NetBackup-

■

באפשרותך להזין כתובת  IPv4אחת עבור כרטיס ממשק רשת ) (NICאו קישור .עם זאת,
באפשרותך להזין כתובות  IPv6מרובות עבור  NICאו קישור.

■

קיימת תמיכה בפרוטוקולים של מערכת קבצים ברשת ) (NFSאו בCommon Internet File-
System ) (CIFSדרך רשת  IPv4בהתקן .אין תמיכה ב NFS-או  CIFSברשתות .IPv6

■

לקוח  NetBackupיכול כעת לקיים תקשורת עם התקן שרת מדיה דרך .IPv6
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■

הפקודה  Main_Menu > Network > Hostsתומכת בהקצאה של כתובות  IPv6מרובות
לאותו שם מארח הכולל כרטיס ממשק רשת ) (NICאחד .עם זאת ,ניתן להקצות רק כתובת
 IPv4אחת לשם מארח ספציפי הכולל  NICאחד באמצעות פקודה זו.

■

תוכל להוסיף כתובת  IPv6של ממשק רשת מבלי לציין כתובת שער.
לקבלת המידע המלא ,עיין בNetBackup Appliance Command Reference Guide-
)מדריך פקודות של התקן .(NetBackup

אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup-
Appliance Web Console
בהתקני  NetBackupניתן לקבוע את התצורה הראשונית מNetBackup Appliance Web-
 ,Consoleוזאת באמצעות סדרה של דפים )מסכים( שבהם עליך להזין את המידע הדרוש.
) Welcomeברוך הבא(
איור  3-1הדף הראשון שמופיע כאשר נסנכים להתקן שתצורתו טרם נקבעה .דף זה כולל תקציר
של משימות קביעת התצורה הראשונית.
איור 3-1

הדף ברוך הבא
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

הערה Symantec :ממליצה ללחוץ על הקישור ) download a checklistהורדת רשימת תיוג(
כדי להוריד את רשימת התיוג ולהשתמש בה כדי לתעד את כל פרטי המידע הדרושים לפני תחילת
הפעולות לקביעת התצורה.
) Network Configurationתצורת רשת(
איור  3-2הדף המשמש להזנה של פרטי של הרשת הארגונית.
איור 3-2

דף תצורת רשת

) Host Configurationתצורת מארח(
איור  3-3הדף המשמש להזנה של פרטי המארח עבור שרת ההתקנים.
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-3

דף קביעת תצורת המארח

) Password changeשינוי סיסמה(
איור  3-4הדף המשמש לשינוי הסיסמה של שרת ההתקנים.
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-4

דף שינוי סיסמה

) Date and Timeתאריך ושעה(
איור  3-5הדף המשמש לקביעת התאריך ,השעה ואזור הזמן של שרת ההתקנים.

79

תצורה ראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-5

דף תאריך ושעה

) Alerting and Call Homeהתראה ו(Call Home-
איור  3-6הדף המשמש להגדרת התראות המערכת ותכונת .Call Home
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-6

דף התראה וCall Home-

) Registrationרישום(
איור  3-7הדף המשמש להזנה של פרטי המיקום הפיזי של שרת ההתקנים.
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-7

דף רישום

) Appliance Role Configuration (Master)הגדרת תפקיד ההתקן )ראשי((
איור  3-8הדף המשמש לבחירה של תפקיד ) Masterראשי( עבור שרת ההתקנים.
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-8

דף הגדרת תפקיד ההתקן )ראשי(

) Appliance Role Configuration (Media)הגדרת תפקיד ההתקן )מדיה((
איור  3-9הדף המשמש לבחירה של תפקיד ) Mediaראשי( עבור שרת ההתקנים.
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-9

דף הגדרת תפקיד ההתקן )מדיה(

) Storage Configuration (AdvancedDisk)תצורת אחסון )(AdvancedDisk
איור  3-10הדף המשמש להקצאת נפח אחסון עבור מחיצת  AdvancedDiskוכן למתן שמות
ליחידת האחסון ולמאגר הדיסקים.
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אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-10

דף תצורת אחסון עבור AdvancedDisk

) Storage Configuration (Deduplication Disk/MSDP)תצורת אחסון )דיסק ביטול
כפילויות((/MSDP
איור  3-11הדף המשמש להקצאת נפח אחסון עבור מחיצת  MSDP)Media Server
 (Deduplication Poolוכן למתן שמות ליחידת האחסון ולמאגר הדיסקים.

85

תצורה ראשונית
אודות דפי קביעת התצורה הראשונית בNetBackup Appliance Web Console-

איור 3-11

דף תצורת אחסון עבור דיסק ביטול כפילויות/MSDP

ראו "אודות רשימת תיוג לקביעת תצורה ראשונית של "Symantec NetBackup 52xx Appliance
בעמוד .86
ראו "קביעת תצורה ראשונית של התקן  NetBackup 52xxמNetBackup Appliance Web-
 " Consoleבעמוד .87
ראו "ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת ראשי  52xxמהNetBackup Appliance-
 "Shell Menuבעמוד .100
ראו "ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת המדיה  52xxמהNetBackup Appliance-
 "Shell Menuבעמוד .108

אודות רשימת תיוג לקביעת תצורה ראשונית של Symantec NetBackup 52xx
Appliance
רשימת התיוג לקביעת תצורה ראשונית נועדה לסייע לך לתכנן את התצורה הראשונית וכל קביעה
חוזרת של תצורת ההתקן.
רשימת התיוג כוללת סדרה של טבלאות בהן מתוארות שדות הזנת הנתונים עבור כל דף בהליך
קביעת התצורה הראשונית ,כפי שזה מופיע ב.NetBackup Appliance Web Console-
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כאשר מדובר בהתקן חדש ,השתמש ברשימת התיוג כדי לתעד את קביעות התצורה הראשונית
לפני שתקבע את תצורת ההתקן .אם ההתקן יעבור איפוס להגדרות היצרן או שתותקן בו מחדש
תמונה של מערכת ההפעלה ,יש לבצע שוב את קביעת התצורה .תיעוד קביעות התצורה ברשימת
התיוג יכול לחסוך לך זמן יקר ולסייע לך להביא את ההתקן למצב פעולה במהירות.
את רשימת התיוג תוכל למצוא במקומות הבאים:
■

במסמך Symantec NetBackup 52xx Appliance Hardware Installation and Initial
Configuration Guide
מסמך זה מתלווה לכל התקן  .52xxעיין בנספח  Aהכולל את רשימת התיוג

■

NetBackup Appliance Web Console
כאשר אתה מבצע כניסה ראשונה להתקן באמצעות ,NetBackup Appliance Web Console
מופיע קישור להורדת רשימת התיוג בדף ) Welcomeברוכים הבאים( .לחיצה על הקישור
גורמת לפתיחת הקובץ של רשימת התיוג .ניתן גם להגיע לרשימת התיוג בלחיצה על סמל
העזרה המקוונת )?( בכל אחד מהדפים .לאחר מכן חפש את המילה .checklist

■

התיעוד המקוון של Symantec NetBackup
ניתן לקבל גרסת  PDFשל רשימת התיוג ,שאותה תוכל להוריד ולשמור היכן שתבחר .קובץ
ה PDF-מאפשר להזין בו ערכים ,כך שתוכל לשמור או להדפיס את הרשימה לאחר מילויה.
כדי לגשת לגרסה המעודכנת ביותר של רשימת התיוג ,לחץ על הקישור הבא:
www.symantec.com/docs/DOC6675

ראו "אודות דפי קביעת התצורה הראשונית ב "NetBackup Appliance Web Console-בעמוד .76
ראו "קביעת תצורה ראשונית של התקן  NetBackup 52xxמNetBackup Appliance Web-
 " Consoleבעמוד .87
ראו "ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת ראשי  52xxמהNetBackup Appliance-
 "Shell Menuבעמוד .100
ראו "ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת המדיה  52xxמהNetBackup Appliance-
 "Shell Menuבעמוד .108

קביעת תצורה ראשונית של התקן NetBackup 52xx
מNetBackup Appliance Web Console-
לאחר שהתקנת ,חיברת והפעלת את כל רכיבי מערכת ההתקנים ,הגיע הזמן לקבוע את תצורת
השרת.
אם בכוונתך לקבוע את תצורת ההתקן כשרת מדיה ,עליך לבצע את המשימות הבאות בשרת
הראשי לפני שתבצע את קביעת התצורה הראשונית .הקישור שלהלן מפנה להוראות ספציפיות
לביצוע המשימות הדרושות:
ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .106
■

ודא שבשרת הראשי ובשרת המדיה פועלות גרסאות תוכנה תואמות.
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■

הוסף את שם שרת המדיה הזה לשרת הראשי שבו ישתמש שרת המדיה.

■

אם מותקנת חומת אש בין השרת הראשי לבין שרת המדיה ,פתח את היציאות המתאימות
בהתאם למתואר בקישור שלעיל.

■

ודא שהתאריך והשעה בשרת המדיה תואמים לתאריך ולשעה בשרת הראשי.

ההליך הבא מתאר את אופן קביעת התצורה של התקן חדש או כזה שהותקנה בו מחדש תמונה
של מערכת ההפעלה .מה.NetBackup Appliance Web Console-
אזהרה :לפני קביעת התצורה הראשונית או מיד אחריה ,עליך לשנות את סיסמת התחזוקה המוגדרת
כברירת מחדל ) (P@ssw0rdעבור ההתקן .יש לספק סיסמה זו לתמיכה הטכנית במקרה שתזדקק
לסיוע עתידי בפתרון בעיות .עליך לשנות את סיסמת התחזוקה באמצעות ה &SM-על-ידי הזנת
אחת מהפקודות הבאות Main > Settings > Password maintenance :או > Main
 .Support > Maintenance > passwdלקבלת המידע המלא ,עיין במדריך הפקודות של התקן
.Symantec NetBackup
קביעת תצורה ראשונית של התקן  NetBackup 52xxמNetBackup Appliance Web Console-

1

במחשב הנייד המחובר ליציאת ההתקן  ,NIC1נווט אל תיבת הדו-שיח Local Area
.Connection Properties
בכרטיסיה  ,Generalבחר  Internet Protocol (TCP/IP)כך שיהיה מסומן ולאחר מכן
לחץ על .Properties
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בכרטיסיה  ,Alternate Configurationבצע את המשימות הבאות:

2

■

לחץ על .User Configured

■

עבור כתובת  ,IPהזן  ,192.168.229 .nnnכאשר  nnnהוא מספר כלשהו בין  2ל-
 ,254מלבד .233

■

עבור מסיכת רשת המשנה ,הזן .255.255.255.0

■

לחץ על .OK

במחשב הנייד המחובר להתקן ,פתח דפדפן אינטרנט עם כתובת ה URL-הבאה:
http://192.168.229.233
הקפד לאשר את חריגת האבטחה כדי להמשיך.

3

4

התחבר להתקן באופן הבא:
■

עבור שם משתמש ,הזן .admin

■

עבור סיסמה ,הזן .P@ssw0rd

בדף ) Welcome to Appliance Setupברוך הבא להגדרת ההתקן( עיין בתקציר המידע
הנחוץ לך כדי לבצע את קביעת התצורה הראשונית.
■

) Download Configuration Checklistרשימת תיוג לקביעת תצורה(
כדי לסייע לך בקביעת התצורה הראשונית ,לחץ על קישור זה כדי לפתוח קובץ שבו תוכל
לרשום את כל פרטי התצורה Symantec .ממליצה שתדפיס קובץ זה ותמלא בו את
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הנתונים הרלוונטיים ,כדי שתוכל להיעזר בו בזמן קביעת התצורה .שמור מסמך זה במקום
בטוח לשימוש עתידי.
■

5

Setup Appliance
לאחר מילוי רשימת התיוג של קביעת התצורה ,לחץ על פריט זה כדי להתחיל בביצוע
קביעת התצורה.

בדף  Appliance Hardware Inventoryודא שההתקן זיהה את המספר הנכון של התקני
חומרה מחוברים.
אם יש התקנים מחוברים שאינם מוצגים לחץ על ) Rescanסרוק מחדש(.
לאחר איתור והצגת כל ההתקנים המחוברים ,לחץ על ) Nextהבא( כדי להתחיל בקביעת
התצורה הראשונית.
אם יש התקנים מחוברים שאינם מוצגים עדיין ,בדוק את הפריטים הבאים:
■

ודא שכל הכבלים מחוברים ומאובטחים כראוי.

■

ודא שכל היחידות מופעלות וסיימו לאתחל.

■

ודא שבדקת את כל הפריטים שברשימת התיוג.

■

לאחר בדיקת הפריטים הנ"ל ,לחץ על ) Rescanסרוק מחדש(.
כאשר כל ההתקנים המחוברים מוצגים ,לחץ על ) Nextהבא( כדי להתחיל בקביעת
התצורה הראשונית.

הערה :אם אינך מצליח להגיע למצב שבו כל ההתקנים מוצגים ,ובדקת את כל הפריטים שצוינו
לעיל וביצעת סריקה מחדש ,פנה אל התמיכה הטכנית של .Symantec

6

הדף ) Network Configurationתצורת רשת( כולל את הטבלאות הבאות ,שבהן יש שדות
להזנת נתונים הנחוצים לקביעת התצורה של קישוריות הרשת:
■

Network Configuration

■

Routing Configuration

הזן פרטים מתאימים תחת ) Network Configurationתצורת רשת( באופן הבא:
התרעה :התקני  NetBackupאינם תומכים בהגדרת שתי כתובות  IPששייכות לאותה רשת
משנה .ההתקן פועל עם מערכת ההפעלה  ,Linuxוסוג רשת זה מהווה מגבלה בשלב זה .כל
קשר שתיצור חייב לעשות שימוש בכתובת  IPששייכת לרשת משנה שונה.

הערה :לא ניתן להסיר כתובת  IPאם שם ההתקן המארח מתורגם לכתובת  IPזו.
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שדות הזנת נתונים תחת ) Network Configurationתצורת רשת(
■

■

■

■

) Network Interfaceממשק הרשת(
לחץ על התיבה הנפתחת ובחר את יציאת אתרנט  NICשבאמצעותה תתחבר לרשת.
) IP Addressכתובת (IP
הזן את כתובת ה IP-של שרת ההתקנים.
) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(
הזן את כתובת הרשת שמזהה את כתובת ה IP-עבור שרת התקנים זה.
Bond Mode
לחץ על התיבה הנפתחת ובחר את צורת הקשר ) (bond modeשבה תשתמש עבור היציאות
שברצונך לקשר.
קישור מאפשר לך לשלב )לצבור( ממשקי רשת מרובים בממשק "מקושר" לוגי יחיד .אופן פעולה
זה של הממשקים הקשורים תלוי במצב .מצב הקשר המוגדר כברירת מחדל הוא .balance-alb
מצבי הקישור הזמינים ברשימה הנפתחת הם כדלקמן:
■ balance-rr
■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

מצבי קישור מסוימים דורשים תצורה נוספת במתג או בנתב .עליך לנקוט משנה זהירות בעת בחירה
במצב קישור.
לקבלת מידע נוסף אודות מצבי קישור ,עיין בתיעוד הבא:
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
לאחר שהזנת את הנתונים המתאימים בכל השדות ,עליך ללחוץ על  +כדי להוסיף את ממשק
הרשת ולבצע  .plumbכדי לקבוע את תצורת הקישור עליך לבחור מספר ממשקים מתוך התיבה
הנפתחת  .Bond Modeעבור כתובות  ,IPv6הזן  64תחת ) Subnet Maskמסיכת רשת משנה(.
■ לאחר הזנת הנתונים הדרושים בכל השדות ,לחץ על  +כדי לשמור ולהוסיף את קביעות התצורה
של הרשת.

הזן פרטים מתאימים תחת ) Routing Configurationתצורת ניתוב( באופן הבא:
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שדות הזנת נתונים תחת Routing Configuration
■

■

■

■

■

7

 Destination IP) IPיעד(
הזן את כתובת ה IP-של הרשת של רשת יעד .הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות
 IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
) Destination Subnet Maskכתובת רשת משנה יעד(
הזן את ערך רשת המשנה שמתאים לכתובת תחת .Destination IP
עבור התצורה הראשונית ,שדה זה מכיל ערך ברירת מחדל שלא ניתן לשנות .כאשר אתה קובע
תצורה של נתיב אחר ,עליך להזין את הערך המתאים.
) Gatewayשער(
הזן את הכתובת של נקודת הרשת שמשמשת ככניסה לרשת אחרת .הכתובת יכולה להיות IPv4
או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
) Network Interfaceממשק הרשת(
לחץ על התיבה הנפתחת ובחר את יציאת אתרנט  NICשבאמצעותה תתחבר לרשת.
לאחר הזנת הנתונים הדרושים בכל השדות ,לחץ על  +כדי לשמור ולהוסיף את קביעות התצורה
של הניתוב.

בדף ) Host Configurationתצורת מארח( הזן את שם המארח של ההתקן ואת הנתונים
הרלוונטיים לפענוח המארח באופן הבא:
) Host Nameשם
מארח(

הזן את שם התחום המלא ) (FQDNשל ההתקן.

עבור מערכות :DNS

הזן פרטי ) Domain Name Systemמערכות שמות תחום(:
■

■

■

Domain Name Suffix
הזן את שם הסיומת של שרת ה.DNS-
DNS IP Address(es)
הזן את כתובת הIP-של שרת  ,DNSולאחר מכן לחץ על  +כדי להוסיף
את הכתובת .חזור על פעולה זו עבור כל הכתובות שברצונך להוסיף.
הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות
ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
כדי להסיר כתובת ,בחר אותה מתוך הרשימה שמתחת לשדה הזנת
הנתונים ,ולחץ על סמל .x
) Search Domain(s)תחום/י חיפוש(
הזן שם תחום חיפוש ,ולאחר מכן לחץ על  +כדי להוסיף אותו .חזור על
פעולה זו עבור כל תחומי החיפוש שברצונך להוסיף.
כדי להסיר תחום חיפוש ,בחר אותה מתוך הרשימה שמתחת לשדה הזנת
הנתונים ,ולחץ על סמל .x

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
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במערכות שאינן
משתמשות ב:DNS-

הזן פרטים תחת ) Host name resolutionפענוח שם מארח(:
■

כדי לערוך את קובץ ) hostsמארחים( בצורה ידנית ,לחץ כאן
אם תרצה ,תוכל להוסיף את כתובת ה ,IP-את שם המארח המלא ,ואת
שם המארח המקוצר ישירות בקובץ  ./etc/hostsלחץ כאן כדי לפתוח
ולערוך את קובץ . /etc/hosts file
כדי להזין יותר משם מקוצר אחד ,הוסף פסיק ללא רווח בין שם לשם.
לחילופין ,הזן את המידע בשדות הנתונים באופן הבא:
■ IP
הזן את כתובת ה IP-של ההתקן.
הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות
ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
■ שם מארח מלא
הזן את שם התחום המלא ) (FQHNשל ההתקן.
■ ) Short host nameשם מארח קצר(
הזן את השם הקצר של ההתקן.
כדי להזין יותר משם מקוצר אחד ,הוסף פסיק ללא רווח בין שם לשם.
לאחר הזנת נתונים בכל השדות ,לחץ על  .+הערכים שנוספו מוצגים עתה
מתחת לשדות.

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.

8

בדף ) Password changeשינוי סיסמה( ,הזן סיסמה שתחליף את סיסמת ברירת המחדל,
באופן הבא:
הערה :כדי להמשיך בקביעת התצורה הראשונית של ההתקן ,אינך נדרש לשנות את סיסמת
ברירת המחדל .עם זאת ,כדי להגביר את רמת האבטחה של סביבת העבודהSymantec ,
ממליצה לשנות את סיסמת המנהל באופן תדיר .הקפד לשמור תיעוד של הסיסמה הנוכחית
במיקום מאובטח.
Old Admin Password
)סיסמת מנהל קודמת(

הזן את סיסמת ברירת המחדל ).(P@ssw0rd
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הזן את הסיסמה החדשה.

New Admin Password
)סיסמת מנהל חדשה(

על הסיסמאות להכיל לפחות שבעה תווים .סיסמה בת שבעה
תווים בלבד מוכרחה לכלול את כל הדרישות הבאות ,בעוד שסיסמה
ארוכה יותר מוכרחה לכלול לפחות שלוש מהדרישות הבאות:
■

אות רישית אחת

■

אות קטנה אחת

■

מספר אחד )(0-9

■

תו מיוחד אחד )!&^({}[]()*@#$%

סיסמאות יכולות להתחיל באות רישית או להסתיים במספר .עם
זאת ,כאשר תווים אלה מופיעים במקומות האמורים לעיל ,הסיסמה
אינה עומדת בדרישות המינימום.
Confirm New Password
)אימות סיסמה חדשה(

הזן שוב את הסיסמה החדשה לצורך אימות.

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.

9

בדף ) Date & Timeתאריך ושעה( ,הזן את התאריך והשעה עבור ההתקן.
ניתן להזין את הנתונים בצורה ידנית או להשתמש בשרת  Network Time Protocol)(NTP
כדי לסנכרן את התאריך והשעה של ההתקן באמצעות הרשת.
) Time zoneאזור
זמן(

כדי להקצות אזור הזמן עבור ההתקן ,לחץ על התיבה הנפתחת Time Zone
ובחר את אזור הזמן המתאים.

& Specify date
) timeהזן תאריך
ושעה(

כדי להזין את התאריך והשעה בצורה ידנית ,בחר באפשרות זו והזן את הנתונים
הבאים:
■

■

NTP

בשדה הראשון ,הזן את התאריך בתבנית  .mm/dd/yyyyלחילופין ,לחץ
על סמל לוח השנה ובחר את החודש ,היום והשנה הרצויים.
בשדה השני ,הזן את השעה בתבנית  .hh:mm:ssהערכים המוזנים
חייבים להיות בתבנית של  24שעות ).( 00:00:00 - 23:59:59

כדי לסנכרן את ההתקן עם שרת  Network Time Protocol) ,(NTPבחר
באפשרות זו והזן את  NTPכתובת ה IP-של שרת .NTP

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
 10בדף ,Alerting and Call Home ,הזן את הפרטים הדרושים כדי לאפשר להתקן לשלוח
התראות או להעלות דוחות סטטוס באמצעות הדוא"ל לשרת .Symantec Call Home
עבור התראות ,הזן פרטים מתאימים תחת ) Alerting Configurationתצורת התראה(
באופן הבא:
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שדות הזנת נתונים תחת Alerting Configuration
כדי להגדיר את ההתקן כך שישלח התראות ,הזן את הפרטים הבאים:
■

■

■

■

■

■

■

■

) (Notification interval (in minutesמרווח שליחת הודעות )בדקות((
הזן את מרווח הזמן בין שליחת התראות לשרת  Symantec Call Homeהערכים המוזנים צריכים
להיות בכפולות של  15דקות.
) Enable SNMP Alertאפשר התראה באמצעות (SNMP
סמן תיבה זו והזן את את פרטי  SNMPהבאים:
■ ) SNMP serverשרת (SNMP
הזן את שם המארח של שרת  SNMPאו את כתובת ה IP-שלו כדי להגדיר את המחשב.
כתובת  IPזו יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
■ ) SNMP Portיציאת (SNMP
הזן את מספר היציאה של שרת  SNMPכדי לאפשר תקשורת עם ההתקן.
■ ) SNMP Communityקהילת (SNMP
הזן את שם הקהילה שאליה נשלחות ההתראות או המלכודות.
לדוגמה ,ניתן להזין אותם הפרטים שבהם השתמשת עבור ) SNMP serverשרת .(SNMP
תוכל גם להזין שם חברה או שם אחר כגון  ,admin_group publicאו  privateאם לא תזין
שם ,ערך ברירת המחדל הוא .Public
■ הצג את קובץ SNMP MIB
כדי להגדיר את ה SNMP Manager-של ההתקן לקבלת מלכודות הקשורות לניטור חומרה,
לחץ על קישור זה כדי להציג את תוכן קובץ  .MIBלאחר מכן ,העתק את הקובץ למיקום אחר
והשתמש בתוכן כדי לעדכן את .SNMP Manager
ההתקן יכול לקבל מלכודות בפורמט .SNMPv2c
) SMTP serverשרת (SMTP
הזן את שם המארח של שרת  SMTPאו את כתובת ה IP-שלו כדי להגדיר את המחשב.
) Software administrator email addressכתובת דוא"ל של מנהל התוכנה(
הזן את כתובת הדוא"ל של מנהל התוכנה כדי שיוכל לקבל התראות.
) Hardware administrator email addressכתובת דוא"ל של מנהל החומרה(
הזן את כתובת הדוא"ל של מנהל החומרה כדי שיוכל לקבל התראות.
) Sender Email Addressכתובת דוא"ל של השולח(
הזן את כתובת הדוא"ל של ההתקן כדי שהנמענים יוכלו לזהות את מקור ההודעות הנשלחות
אליהם.
) SMTP accountחשבון (SMTP
הזן שם חשבון עבור שרת .SMTP
) Passwordסיסמה(
להגברת הבטיחות ,הזן סיסמה עבור שרת .SMTP

ניתן להגדיר את השרת לשליחת דוחות באמצעות הדוא"ל לשרת  proxyאו לשרת Symantec
.Call Home
להלן שרתי  proxyנתמכים:
■

Squid

■

Apache
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■

TMG

הערה :הגדרות ה proxy-כוללות גם תמיכה באימות .NTLM
עבור  ,Call Homeהזן פרטים מתאימים תחת ) Call Home Configurationתצורת Call
 (Homeבאופן הבא:
שדות הזנת נתונים תחת Call Home Configuration
כדי להגדיר את ההתקן לשליחת דוחות באמצעות הדוא"ל לשרת  proxyאו לשרת Symantec Call
 ,Homeהזן את הפרטים הבאים:
■

■

■

) Enable Call Homeאפשר (Call Home
סמן תיבה זו כדי לאפשר להתקן לשלוח דוחות בדוא"ל לשרת .Symantec Call Home
) Enable proxy serverאפשר שרת (proxy
סמן תיבה זו כדי לאפשר שימוש בשרת  proxyלצורך שליחת הודעות בדוא"ל ,והזן את פרטי שרת
ה proxy-באופן הבא:
) Enable proxy Tunnelingאפשר מנהור (proxy
כדי לאפשר מנהור של  ,proxyסמן תיבה זו והזן את פרטי ה proxy-הבאים:
■ ) Proxy Serverשרת (Proxy
הזן את כתובת ה IP-של השרת.
כתובת  IPזו יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
■ ) Proxy Portיציאת (Proxy
הזן את מספר היציאה של שרת  proxyכדי לאפשר תקשורת עם ההתקן.
■ ) Proxy usernameשם משתמש ב(proxy-
הזן שם המשתמש עבור שרת .proxy
■ ) Proxy passwordסיסמת (proxy
הזן את הסיסמה עבור שרת .proxy
■ ) Test Call Homeבדיקת (Call Home
לאחר הזנת כל הפרטים הדרושים Symantec ,ממליצה ללחוץ על ) Test Call Homeבדיקת
 (Call Homeכדי לבדוק את תקינות התקשורת עם השרת של .Symantec
אם הבדיקה לא מצליחה ,בדוק כדי לוודא שהזנת את כל השמות ,כתובות ה IP-ומספרי היציאות
בצורה נכונה .אם הבדיקה שוב לא מצליחה ,פנה לתמיכה הטכנית של .Symantec

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
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 11בדף ) Registrationרישום( ,הזן את הפרטים הבאים כדי לרשום את ההתקן בSymantec-
באמצעות האינטרנט:
הערה :רישום התקן  NetBackupמאפשר לך לקבל עדכוני מוצרים ומידע חשוב אחר הנוגע
להתקן.
) Appliance nameשם התקן(

הזן את שם הרשת של השרת.

) Company Nameשם החברה( הזן את השם החברה שלך
) Streetרחוב(

הזן את שם הרחוב )מיקום פיזי( שבו נמצא השרת.

) Cityעיר(

הזן את שם העיר שבה נמצא השרת.

מדינה/מחוז

הזן את שם המדינה או המחוז שבה נמצא השרת.

מיקוד

הזן את המיקוד שבו נמצא השרת.

ארץ

הזן את שם הארץ שבה נמצא השרת.

שם איש קשר

הזן את שמו של איש הקשר הראשי של סביבת הגיבוי שלך ,כגון
מנהל רשת או מנהל גיבוי.

מספר טלפון ליצירת קשר

הזן את מספר הטלפון הראשי של איש הקשר .הקפד להזין מספר
טלפון שבו קיים הסיכוי הגדול ביותר להשיג את איש הקשר במקרה
הצורך.

) Contact Emailדוא"ל של איש הזן את כתובת הדוא"ל העסקית של איש הקשר שאת שמו הזנת
קודם לכן.
קשר(

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
 12הגדר את תפקיד ההתקן באופן הבא:
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אפשרות או שדה הזנת נתונים
) Appliance Roleתפקיד
ההתקן(

תיאור
■

■

ראשי
כאשר בוחרים תפקיד זה ,אין צורך בפעולה נוספת .לחץ על
 Nextכדי להמשיך.
) Mediaמדיה(
כאשר בוחרים בתפקיד זה ,אין להמשיך בקביעת התצורה עד
לביצוע או בדיקה של קביעת התצורה הבאה בשרת הראשי
שבו ברצונך להשתמש עם שרת מדיה זה .הקישור שלהלן
מפנה להוראות ספציפיות לביצוע המשימות הדרושות:
ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת
מדיה" בעמוד .106
■ ודא שבשרת הראשי ובשרת המדיה פועלות גרסאות תוכנה
תואמות.
■ הוסף את שם שרת המדיה הזה לשרת הראשי שבו
ישתמש שרת המדיה.
■ פתח את היציאות הבאות בשרת הראשי כדי לאפשר
תקשורת עם שרת מדיה זה.
vnetd: 13724
bprd: 13720
PBX: 1556
■

) Master server nameשם
שרת ראשי(

פתח את היציאות הבאות אם השרת הראשי הוא התקן
שרת ראשי ומשתמשים ב:TCP-
 ,80, 5900ו.7578 -
ודא שהתאריך והשעה בשרת המדיה תואמים לתאריך
ולשעה בשרת הראשי.

אם בחרתם בתפקיד ) Media Serverשרת מדיה( ,הזן את שם
השרת הראשי שחייב לתקשר עם שרת המדיה באופן הבא:
■

■

עבור שרתים ראשיים שלהם שם אחד בלבד וכתובת  IPאחת
בלבד:
הזן את שם המארח או את כתובת ה IP-של השרת הראשי
ולחץ על ) Addהוסף(.
עבור שרתים ראשיים שאוגדו לאשכול או שרתים ראשיים
שלהם מספר שמות וכתובות :IP
הזן כל שם מארח או כתובת  IPבשדה )ערך אחד כל פעם(
ולחץ על ) Addהוסף(.
הערה :אם השרת הראשי נמצא באשכול ,הערך הראשון יהיה
שם המארח הווירטואלי של האשכול.

 13בדף ) Storage Configurationתצורת אחסון( ,צור שמות עבור יחידות האחסון ומאגרי
הדיסקים שבכוונתך להשתמש בהם ,וקבע את גודל מחיצות הדיסק.
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תוכל להגדיר תצורה של מחיצות אחסון עבור AdvancedDisk Deduplication ,),(MSDP
או עבור שניהם.
AdvancedDisk

הזן את הפרטים הבאים:
■

) Storage Unit Nameשם יחידת אחסון(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את יחידת האחסון .השם
יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם יכול
לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.

■

) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את מאגר הדיסקים.
השם יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם
יכול לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.

■

) Deduplication Diskדיסק
ביטול כפילויות(

) Sizeגודל(
קבע את גודל המחיצה על-ידי הזנת ערך מדויק בשדה Size
)גודל( ,או לחץ וגרור את התיבה שבפס האפור לקביעת הגודל
הרצוי .הגודל צריך להיות בכפולות של  0.5או .1 GB

הזן את הפרטים הבאים:
■

) Storage Unit Nameשם יחידת אחסון(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את יחידת האחסון .השם
יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם יכול
לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.

■

) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
הזן את השם שבעזרתו תרצה לזהות את מאגר הדיסקים.
השם יכול להכיל אותיות ,מספרים או תווים מיוחדים .השם
יכול לכלות עד  256תווים.
הערה :אסור שהשם יתחיל בסימן מינוס ) (-ואין לכלול בשם
שום רווחים.

■

) Sizeגודל(
קבע את גודל המחיצה על-ידי הזנת ערך מדויק בשדה Size
)גודל( ,או לחץ וגרור את התיבה שבפס האפור לקביעת הגודל
הרצוי.
הגדר את גודל המיצה בכפולות של .1 GB

לאחר שהזנת את כל הנתונים הדרושים ,לחץ על ) Nextהבא(.
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 14בדף ) Configuration Progressהתקדמות קביעת תצורה( ,ניתן לעקוב אחר התקדמות
ההתקן תוך שהוא מחיל את קלט הנתונים מדפי התצורה השונים.
פרק הזמן הדרוש להשלמת תהליך קביעת התצורה משתנה ממקרה למקרה ותלוי במורכבות
סביבת העבודה.
 15בדף ) Summary of Configurationתקציר קביעת תצורה( ,תוכל להציג את תוצאות
תהליך קביעת התצורה שביצעת .עיין בתוצאות כדי לוודא שתהליך קביעת התצורה הושלם
בהצלחה.
בדף זה מופיעות גם שגיאות שאירעו בתהליך .אם נתגלו שגיאות ,ייתכן שתצטרך לבצע שוב
את תהליך קביעת התצורה הראשוני.
 16לאחר השלמת התצורה ,המתן כ 10 -דקות להפעלת שירותי  .NetBackupלאחר מכן ,עליך
להשתמש בשם המארח המלא כדי להתחבר מחדש ולהיכנס להתקן.
 17לאחר הגדרת התצורה של כל ההתקנים והבאתם למצב פעיל ,אתה מוכן להתקנת תוכנת
הלקוח במחשבים שברצונך לגבות.
ראו "התקנת תוכנת הלקוח של  NetBackupמחבילות התוכנה" בעמוד .116
ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .118

ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת ראשי 52xx
מהNetBackup Appliance Shell Menu-
לאחר שהתקנת ,חיברת והפעלת את כל רכיבי מערכת ההתקנים ,הגיע הזמן לקבוע את תצורת
השרת.
אם בכוונתך לקבוע את תצורת ההתקן כשרת מדיה ,עליך לבצע את המשימות הבאות בשרת
הראשי לפני שתבצע את קביעת התצורה הראשונית .הקישור שלהלן מפנה להוראות ספציפיות
לביצוע המשימות הדרושות:
ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .106
■

ודא שבשרת הראשי ובשרת המדיה פועלות גרסאות תוכנה תואמות.

■

הוסף את שם שרת המדיה הזה לשרת הראשי שבו ישתמש שרת המדיה.

■

אם מותקנת חומת אש בין השרת הראשי לבין שרת המדיה ,פתח את היציאות המתאימות
בהתאם למתואר בקישור שלעיל.

■

ודא שהתאריך והשעה בשרת המדיה תואמים לתאריך ולשעה בשרת הראשי.

ההליך הבא מתאר את אופן קביעת התצורה של התקן שרת ראשי  52xxחדש מהNetBackup-
.Appliance Shell Menu
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התרעה :התקני  NetBackupאינם תומכים בהגדרת שתי כתובות  IPששייכות לאותה רשת משנה.
ההתקן פועל עם מערכת ההפעלה  ,Linuxוסוג רשת זה מהווה מגבלה בשלב זה .כל קשר שתיצור
חייב לעשות שימוש בכתובת  IPששייכת לרשת משנה שונה.

הערה :לא ניתן להסיר כתובת  IPאם שם ההתקן המארח מתורגם לכתובת  IPזו.

אזהרה :לפני קביעת התצורה הראשונית או מיד אחריה ,עליך לשנות את סיסמת התחזוקה המוגדרת
כברירת מחדל ) (P@ssw0rdעבור ההתקן .יש לספק סיסמה זו לתמיכה הטכנית במקרה שתזדקק
לסיוע עתידי בפתרון בעיות .עליך לשנות את סיסמת התחזוקה באמצעות ה &SM-על-ידי הזנת
אחת מהפקודות הבאות Main > Settings > Password maintenance :או > Main
 .Support > Maintenance > passwdלקבלת המידע המלא ,עיין במדריך הפקודות של התקן
.Symantec NetBackup
כדי לבצע את הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת ראשי  52xxמהNetBackup Appliance-
Shell Menu

1

במחשב הנייד המחובר ליציאת ההתקן  ,NIC1נווט אל תיבת הדו-שיח Local Area
.Connection Properties
בכרטיסיה  ,Generalבחר  Internet Protocol (TCP/IP)כך שיהיה מסומן ולאחר מכן
לחץ על .Properties
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בכרטיסיה  ,Alternate Configurationבצע את המשימות הבאות:

2

■

לחץ על .User Configured

■

עבור כתובת  ,IPהזן  ,192.168.229 .nnnכאשר  nnnהוא מספר כלשהו בין  2ל-
 ,254מלבד .233

■

עבור מסיכת רשת המשנה ,הזן .255.255.255.0

■

לחץ על .OK

במחשב הנייד המחובר להתקן ,פתח הפעלת  SSHל 192.168.229.233-והתחבר להתקן.
ההתחברות היא  adminוסיסמת ברירת המחדל היא .P@ssw0rd
לאחר שאתה מתחבר ,הודעת הכניסה מופיעה בתפריט המעטפת וההנחיה מופיעה בתצוגה
.Main_Menu
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3

דרך התצוגה  Main_Menu <  ,Networkהזן את הפקודה הבאה כדי לקבוע את תצורת
כתובת ה IP-של רשת יחידה שברצונך לחבר את ההתקן שלך אליה.
[InterfaceNames] GatewayIPAddressNetmaskIPAddress Configure

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-החדשה Netmask ,הוא מסיכת הרשת
ו GatewayIPAddress-הוא שער ברירת המחדל עבור הממשק .האפשרות
] [InterfaceNamesהיא אופציונלית.
 IP Addressאו  Gateway IP Addressיכולים להיות כתובת  IPv4או  .IPv6רק כתובות
 IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
זכור שאינך יכול להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת  IPv6באותה פקודה .לדוגמה ,אין
באפשרותך להשתמש ב ..Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1-עליך
להשתמש בConfigure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1-
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
אם ברצונך לקבוע תצורה של רשתות מרובות ,עליך לקבוע תחילה את התצורה של כתובת
ה IP-של כל רשת שברצונך להוסיף .לאחר מכן עליך לקבוע את התצורה של כתובת השער
עבור כל רשת שהוספת .עליך להקפיד להוסיף תחילה את כתובת השער המוגדרת כברירת
מחדל .השתמש בשתי הפקודות הבאות:
קבע את התצורה של כתובת ה IP-השתמש באחת מהפקודות הבאות ,בהתאם לכתובת  IPv4או
 IPv6שאתה קובע את תצורתה עבור ממשק הרשת:
של כל רשת
כדי לקבוע את התצורה של כתובת ה IPv4-של ממשק רשת:
[InterfaceName] NetmaskIPAddress IPv4
כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-החדשה Netmask ,הוא
מסיכת הרשת ו [InterfaceName] -הוא אופציונלי .חזור על
פקודה זו עבור כל כתובת  IPשברצונך להוסיף.
כדי לקבוע את התצורה של כתובת ה IPv6-של ממשק רשת:
Prefix> [InterfaceNames]> <IP Address> IPv6
כאשר  IPAddressהוא כתובת הIPv6- Prefix ,הוא אורך
הקידומת ו [InterfaceName]-הוא אופציונלי.
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קביעת התצורה של כתובת השער GatewayIPAddress Gateway Add
עבור כל רשת שהוספת
]]TargetNetworkIPAddress] [Netmask
[[InterfaceName
כאשר  GatewayIPAddressהוא השער עבור הממשק
וTargetNetworkIPAddress- Netmask ,וInterfaceName-
הם אופציונליים .חזור על פקודה זו כדי להוסיף את השער לכל
רשתות היעד.
 Gateway IP Addressאו  TargetNetworkIPAddressיכולים
להיות כתובת  IPv4או .IPv6
זכור שאינך יכול להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת IPv6
באותה פקודה .לדוגמה ,אין באפשרותך להשתמש בGateway-
 .Add 9ffe::3 255.255.255.0 eth1עליך להשתמש
.Gateway Add 9ffe::3 6ffe::
ב64 eth1-

4

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להגדיר את שם תחום
ה DNS-של ההתקן.
הערה :אם אינך משתמש ב ,DNS-באפשרותך להמשיך לשלב .7
Name DNS Domain

כאשר  Nameהוא שם התחום החדש עבור ההתקן.

5

מתוך  < Main_Menuהתצוגה  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף את שם
שרת ה DNS-לתצורת ההתקן.
IPAddress DNS Add NameServer

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-של שרת ה.DNS-
הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
כדי להוסיף כתובות  IPמרובות ,השתמש בפסיק כדי להפריד בין הכתובות ,ואל תשתמש
ברווחים.

6

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף תחום חיפוש
 DNSלתצורת ההתקן כדי שההתקן יוכל לפענח את שמות המארח הנמצאים בתחומים שונים:
SearchDomain DNS Add SearchDomain

כאשר  SearchDomainהוא תחום היעד שיש להוסיף כדי לבצע חיפוש.
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7

שלב זה אופציונלי .הוא מאפשר לך להוסיף את כתובות ה IP-של מארחים אחרים בקובץ
המחשבים המארחים של ההתקן.
מהתצוגה  ,Network < Main_Menuהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף ערכי מארח
לקובץ המחשבים המארחים בהתקן.
ShortNameFQHNIPAddress Hosts Add

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IPv4-או הIPv6- FQHN ,הוא שם המארח המלא
ו ShortName-הוא שם המארח הקצר.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75

8

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להגדיר את שם המארח
עבור ההתקן.
Name Hostname Set

כאשר  Nameהוא שם המארח המלא.
שלב זה קובע מחדש את תצורת  NetBackupכדי לפעול עם שם המארח החדש .ייתכן
שהשלמת תהליך זה תימשך זמן מה.
בכדי שהפקודה  Hostname setתפעל ,דרושה כתובת  IPv4אחת לפחות .לדוגמה ,ייתכן
שתרצה להגדיר את שם המארח של מארח ספציפי ל .v46-כדי לעשות זאת ,ודא תחילה
שהמארח הספציפי כולל כתובת  IPv4אחת לפחות ולאחר מכן הפעל את הפקודה הבאה.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

מהתצוגה  ,Main_Menu > Settingsהשתמש בפקודות הבאות כדי להזין את שם שרת
ה SMTP-ואת כתובות הדואר האלקטרוני עבור התראות כשל התקן.
הזנת שם שרת הSMTP-

[acct] [pass] smtp Email SMTP Add
כאשר  smtpהוא שם המארח של שרת ה SMTP-של היעדacct ,
הוא שם החשבון עבור אימות לשרת ה SMTP-ו pass-הוא
הסיסמה עבור אימות לשרת ה.SMTP-

הזנת כתובות דואר אלקטרוני

eaddr Email Software Add
כאשר  eaddrהוא כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לקבל
התראות כשל מההתקן.
כדי להזין כתובות מרובות ,הפרד בין הכתובות בעזרת נקודה
ופסיק.
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 10הגדר את תפקיד ההתקן בתור שרת ראשי.
מהתצוגה  Main_Menu <  ,Applianceהפעל את הפקודה הבאה:
ראשי

 11לאחר הגדרת התצורה של כל ההתקנים והבאתם למצב פעיל ,אתה מוכן להתקנת תוכנת
הלקוח במחשבים שברצונך לגבות.
ראו "התקנת תוכנת הלקוח של  NetBackupמחבילות התוכנה" בעמוד .116
ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .118

קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה
לפני שתקבע את התצורה של התקן חדש לתפקיד שרת מדיה ,עליך לעדכן תחילה את התצורה
בשרת הראשי שבכוונתך להשתמש בו עם התקן זה .השינויים מאפשרים יצירת תקשורת נאותה
בין השרת הראשי לשרת המדיה החדש.
ההליך הבא מתאר את אופן קביעת התצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם התקן שרת מדיה
חדש.
קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה חדש

1

2

לפני הגדרת ההתקן החדש לתפקיד שרת מדיה ,עליך לוודא שגרסת התוכנה תואמת לשרת
הראשי:
■

אם השרת הראשי הוא התקן :NetBackup
בשרת ראשי יש להתקין גרסה  2.6ואילך של תוכנת ההתקן.

■

אם השרת הראשי הוא שרת  NetBackupמסורתי )שאינו התקן(:
יש להתקין בשרת הראשי את תוכנת  NetBackupגרסה  7.6ואילך ובשרת המדיה החדש
את גרסה  2.6ואילך.

היכנס לשרת הראשי עם הרשאת מנהל והוסף את שם שרת המדיה החדש לשרת הראשי
באופן הבא:
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שרת ראשי שהוא התקן

מ:NetBackup Appliance Web Console-
■

לחץ על .Manage > Additional Servers > Add

■

בשדה  ,Appliance Hostnameהזן את שם המארח המלא
) (FQHNשל שרת המדיה של ההתקן שברצונך להוסיף.
לחץ על ) Addהוסף(.
אם להתקן יש יותר משם מארח אחד ,עליך להוסיף את כל
השמות.

■

בתפריט המעטפת של ההתקן:
■

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Applianceהפעל את הפקודה
הבאה:
Settings > NetBackup AdditionalServers
media-server Add
כאשר  media-serverהוא שם המארח המלא ) (FQHNשל
שרת המדיה של ההתקן ,שעדיין לא עבר הגדרת תצורה.
אם להתקן יש יותר משם מארח אחד ,עליך להוסיף את כל
השמות.

כאשר מדובר בשרת ראשי רגיל של
NetBackup

■

היכנס ל NetBackup Administration Console-כמנהל
המערכת.
בחלון המסוף הראשי ,בחלונית השמאלית ,לחץ על
NetBackup Management < Host Properties <
.Master Servers
בחלונית הימנית ,לחץ על שם המארח של השרת הראשי.

■

בחלון ) Host Propertiesמאפייני מארח( ,בחלונית
השמאלית ,לחץ על ) Serversשרתים(.
בחלונית הימנית ,במקטע ) Additional Serversשרתים
נוספים( ,לחץ על ) Addהוסף( והזן את שם המארח של
ההתקן .שם המארח של ההתקן צריך להופיע בראש המקטע
) Additional Serversשרתים נוספים(.
אם להתקן יש יותר משם מארח אחד ,עליך להוסיף את כל
השמות.
לחץ על  OKוסגור את החלון Master Server Properties
)מאפייני שרת ראשי(.

■

■

■

■

3

אם קיימת חומת אש בין השרת הראשי לשרת המדיה ,פתח את היציאות הבאות בשרת
הראשי כדי לאפשר תקשורת עם שרת המדיה:
הערה :כדי שתוכל לשנות את הגדרות היציאות ,עליך להיות מחובר עם הרשאות מנהל.
■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720
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4

■

PBX: 1556

■

אם השרת הראשי הוא התקן  NetBackupהמשתמש ב ,TCP-פתח את היציאות הבאות:
 ,80, 5900ו.7578 -

ודא שהתאריך והשעה בשרת המדיה תואמים לתאריך ולשעה בשרת הראשי .באפשרותך
להשתמש בשרת  NTPאו להזין את השעה באופן ידני.

ראו "קביעת תצורה ראשונית של התקן  NetBackup 52xxמNetBackup Appliance Web-
 " Consoleבעמוד .87
ראו "ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת המדיה  52xxמהNetBackup Appliance-
 "Shell Menuבעמוד .108

ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת המדיה 52xx
מהNetBackup Appliance Shell Menu-
לאחר שהתקנת ,חיברת והפעלת את כל רכיבי מערכת ההתקנים ,הגיע הזמן לקבוע את תצורת
השרת.
אם בכוונתך לקבוע את תצורת ההתקן כשרת מדיה ,עליך לבצע את המשימות הבאות בשרת
הראשי לפני שתבצע את קביעת התצורה הראשונית .הקישור שלהלן מפנה להוראות ספציפיות
לביצוע המשימות הדרושות:
ראו "קביעת תצורה של שרת ראשי כך שיתקשר עם שרת מדיה" בעמוד .106
■

ודא שבשרת הראשי ובשרת המדיה פועלות גרסאות תוכנה תואמות.

■

הוסף את שם שרת המדיה הזה לשרת הראשי שבו ישתמש שרת המדיה.

■

אם מותקנת חומת אש בין השרת הראשי לבין שרת המדיה ,פתח את היציאות המתאימות
בהתאם למתואר בקישור שלעיל.

■

ודא שהתאריך והשעה בשרת המדיה תואמים לתאריך ולשעה בשרת הראשי.

ההליך הבא מתאר את אופן קביעת התצורה של התקן שרת מדיה  52xxחדש מהNetBackup-
.Appliance Shell Menu
התרעה :התקני  NetBackupאינם תומכים בהגדרת שתי כתובות  IPששייכות לאותה רשת משנה.
ההתקן פועל עם מערכת ההפעלה  ,Linuxוסוג רשת זה מהווה מגבלה בשלב זה .כל קשר שתיצור
חייב לעשות שימוש בכתובת  IPששייכת לרשת משנה שונה.

הערה :לא ניתן להסיר כתובת  IPאם שם ההתקן המארח מתורגם לכתובת  IPזו.

108

תצורה ראשונית
ביצוע הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת המדיה  52xxמהNetBackup Appliance Shell Menu-

אזהרה :לפני קביעת התצורה הראשונית או מיד אחריה ,עליך לשנות את סיסמת התחזוקה המוגדרת
כברירת מחדל ) (P@ssw0rdעבור ההתקן .יש לספק סיסמה זו לתמיכה הטכנית במקרה שתזדקק
לסיוע עתידי בפתרון בעיות .עליך לשנות את סיסמת התחזוקה באמצעות ה &SM-על-ידי הזנת
אחת מהפקודות הבאות Main > Settings > Password maintenance :או > Main
 .Support > Maintenance > passwdלקבלת המידע המלא ,עיין במדריך הפקודות של התקן
.Symantec NetBackup
כדי לבצע את הגדרת התצורה הראשונית בהתקן שרת מדיה  52xxמהNetBackup Appliance-
Shell Menu

1

במחשב הנייד המחובר ליציאת ההתקן  ,NIC1נווט אל תיבת הדו-שיח Local Area
.Connection Properties
בכרטיסיה  ,Generalבחר  Internet Protocol (TCP/IP)כך שיהיה מסומן ולאחר מכן
לחץ על .Properties

בכרטיסיה  ,Alternate Configurationבצע את המשימות הבאות:
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2

■

לחץ על .User Configured

■

עבור כתובת  ,IPהזן  ,192.168.229 .nnnכאשר  nnnהוא מספר כלשהו בין  2ל-
 ,254מלבד .233

■

עבור מסיכת רשת המשנה ,הזן .255.255.255.0

■

לחץ על .OK

במחשב הנייד המחובר להתקן ,פתח הפעלת  SSHל 192.168.229.233-והתחבר להתקן.
ההתחברות היא  adminוסיסמת ברירת המחדל היא .P@ssw0rd
לאחר שאתה מתחבר ,הודעת הכניסה מופיעה בתפריט המעטפת וההנחיה מופיעה בתצוגה
.Main_Menu
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3

דרך התצוגה  Main_Menu <  ,Networkהזן את הפקודה הבאה כדי לקבוע את תצורת
כתובת ה IP-של רשת יחידה שברצונך לחבר את ההתקן שלך אליה.
[InterfaceNames] GatewayIPAddressNetmaskIPAddress Configure

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-החדשה Netmask ,הוא מסיכת הרשת
ו GatewayIPAddress-הוא שער ברירת המחדל עבור הממשק .האפשרות
] [InterfaceNamesהיא אופציונלית.
 IP Addressאו  Gateway IP Addressיכולים להיות כתובת  IPv4או  .IPv6רק כתובות
 IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
זכור שאינך יכול להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת  IPv6באותה פקודה .לדוגמה ,אין
באפשרותך להשתמש ב ..Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1-עליך
להשתמש בConfigure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1-
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
אם ברצונך לקבוע תצורה של רשתות מרובות ,עליך לקבוע תחילה את התצורה של כתובת
ה IP-של כל רשת שברצונך להוסיף .לאחר מכן עליך לקבוע את התצורה של כתובת השער
עבור כל רשת שהוספת .עליך להקפיד להוסיף תחילה את כתובת השער המוגדרת כברירת
מחדל .השתמש בשתי הפקודות הבאות:
קבע את התצורה של כתובת ה IP-השתמש באחת מהפקודות הבאות ,בהתאם לכתובת  IPv4או
 IPv6שאתה קובע את תצורתה עבור ממשק הרשת:
של כל רשת
כדי לקבוע את התצורה של כתובת ה IPv4-של ממשק רשת:
[InterfaceName] NetmaskIPAddress IPv4
כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-החדשה Netmask ,הוא
מסיכת הרשת ו [InterfaceName] -הוא אופציונלי .חזור על
פקודה זו עבור כל כתובת  IPשברצונך להוסיף.
כדי לקבוע את התצורה של כתובת ה IPv6-של ממשק רשת:
Prefix> [InterfaceNames]> <IP Address> IPv6
כאשר  IPAddressהוא כתובת הIPv6- Prefix ,הוא אורך
הקידומת ו [InterfaceName]-הוא אופציונלי.
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קביעת התצורה של כתובת השער GatewayIPAddress Gateway Add
עבור כל רשת שהוספת
]]TargetNetworkIPAddress] [Netmask
[[InterfaceName
כאשר  GatewayIPAddressהוא השער עבור הממשק
וTargetNetworkIPAddress- Netmask ,וInterfaceName-
הם אופציונליים .חזור על פקודה זו כדי להוסיף את השער לכל
רשתות היעד.
 Gateway IP Addressאו  TargetNetworkIPAddressיכולים
להיות כתובת  IPv4או .IPv6
זכור שאינך יכול להשתמש גם בכתובת  IPv4וגם בכתובת IPv6
באותה פקודה .לדוגמה ,אין באפשרותך להשתמש בGateway-
 .Add 9ffe::3 255.255.255.0 eth1עליך להשתמש
.Gateway Add 9ffe::3 6ffe::
ב64 eth1-

4

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להגדיר את שם תחום
ה DNS-של ההתקן.
הערה :אם אינך משתמש ב ,DNS-באפשרותך להמשיך לשלב .7
Name DNS Domain

כאשר  Nameהוא שם התחום החדש עבור ההתקן.

5

מתוך  < Main_Menuהתצוגה  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף את שם
שרת ה DNS-לתצורת ההתקן.
IPAddress DNS Add NameServer

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IP-של שרת ה.DNS-
הכתובת יכולה להיות  IPv4או  .IPv6רק כתובות  IPv6כלליות ומקומיות ייחודיות מורשות.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75
כדי להוסיף כתובות  IPמרובות ,השתמש בפסיק כדי להפריד בין הכתובות ,ואל תשתמש
ברווחים.

6

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף תחום חיפוש
 DNSלתצורת ההתקן כדי שההתקן יוכל לפענח את שמות המארח הנמצאים בתחומים שונים:
SearchDomain DNS Add SearchDomain

כאשר  SearchDomainהוא תחום היעד שיש להוסיף כדי לבצע חיפוש.
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7

שלב זה אופציונלי .הוא מאפשר לך להוסיף את כתובות ה IP-של מארחים אחרים בקובץ
המחשבים המארחים של ההתקן.
מהתצוגה  ,Network < Main_Menuהשתמש בפקודה הבאה כדי להוסיף ערכי מארח
לקובץ המחשבים המארחים בהתקן.
ShortNameFQHNIPAddress Hosts Add

כאשר  IPAddressהוא כתובת ה IPv4-או הIPv6- FQHN ,הוא שם המארח המלא
ו ShortName-הוא שם המארח הקצר.
ראו "אודות תמיכה ברשת מבוססת "IPv4-IPv6-בעמוד .75

8

מהתצוגה  Main_Menu <  ,Networkהשתמש בפקודה הבאה כדי להגדיר את שם המארח
עבור ההתקן.
Name Hostname Set

כאשר  Nameהוא שם המארח המלא.
שלב זה קובע מחדש את תצורת  NetBackupכדי לפעול עם שם המארח החדש .ייתכן
שהשלמת תהליך זה תימשך זמן מה.
בכדי שהפקודה  Hostname setתפעל ,דרושה כתובת  IPv4אחת לפחות .לדוגמה ,ייתכן
שתרצה להגדיר את שם המארח של מארח ספציפי ל .v46-כדי לעשות זאת ,ודא תחילה
שהמארח הספציפי כולל כתובת  IPv4אחת לפחות ולאחר מכן הפעל את הפקודה הבאה.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

מהתצוגה  ,Main_Menu > Settingsהשתמש בפקודות הבאות כדי להזין את שם שרת
ה SMTP-ואת כתובות הדואר האלקטרוני עבור התראות כשל התקן.
הזנת שם שרת הSMTP-

[acct] [pass] smtp Email SMTP Add
כאשר  smtpהוא שם המארח של שרת ה SMTP-של היעדacct ,
הוא שם החשבון עבור אימות לשרת ה SMTP-ו pass-הוא
הסיסמה עבור אימות לשרת ה.SMTP-

הזנת כתובות דואר אלקטרוני

eaddr Email Software Add
כאשר  eaddrהוא כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לקבל
התראות כשל מההתקן.
כדי להזין כתובות מרובות ,הפרד בין הכתובות בעזרת נקודה
ופסיק.
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 10הגדר את תפקיד ההתקן בתור שרת מדיה.
הערה :לפני שתגדיר את תצורת ההתקן כשרת מדיה ,עליך להוסיף את שם ההתקן לשרת
הראשי שיעבוד עם ההתקן.
מהתצוגה  Main_Menu <  ,Applianceהפעל את הפקודה הבאה:
MasterServer Media

כאשר  MasterServerהוא שרת ראשי עצמאי ,שרת ראשי מרובה-חיבורים או שרת ראשי
מקובץ באשכולות .להלן הגדרה של כל אחד מתרחישים אלה:
שרת ראשי עצמאי

תרחיש זה מציג שם מארח שרת ראשי אחד .שם זה אינו צריך
להיות שם מלא ,כל עוד ההתקן שלך מזהה את השרת הראשי
ברשת .להלן דוגמה לאופן שבו הפקודה תיראה.
MasterServerName Media

שרת ראשי מרובה-חיבורים

בתרחיש זה ,השרת הראשי כולל יותר משם מארח אחד המשויך
אליו .עליך להשתמש בפסיק כדי להפקיד בין שמות המארח .להלן
דוגמה לאופן שבו הפקודה תיראה.
MasterNet1Name,MasterNet2Name Media

שרת ראשי מקובץ באשכולות

בתרחיש זה ,השרת הראשי נמצא באשכול Symantec .ממליצה
לציין תחילה את שם האשכול ,אחריו את הצומת הפעיל ולבסוף
את הצמתים הלא פעילים באשכול .רשימה זו דורשת להפריד בין
שמות הצומת בעזרת פסיק .להלן דוגמה לאופן שבו הפקודה
תיראה.
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName

שרת ראשי מקובץ באשכולות
מרובה-חיבורים

בתרחיש זה ,השרת הראשי נמצא באשכול וכולל יותר משם מארח
אחד המשויך אליו Symantec .ממליצה לציין תחילה את שם
האשכול ,אחריו את הצומת הפעיל ולבסוף את הצמתים הלא
פעילים באשכול .רשימה זו דורשת להפריד בין שמות הצומת
בעזרת פסיק .להלן דוגמה לאופן שבו הפקודה תיראה.
,MasterClusterName,ActiveNodeName Media
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
כדי למנוע בעיות עתידיות ,כאשר אתה מבצע את קביעת התצורה
של תפקיד ההתקן Symantec ,ממליצה לספק את כל שמות
השרתים הראשיים המשויכים.
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 11בעת בחירת תפקיד שרת המדיה ,מוצגת ברירת המחדל של תצורת האחסון בדיסק עבור
ההתקן .הדוגמה הבאה מציגה את האופן שבו מידע ברירת המחדל מופיע עבור האחסון
המובנה בדיסק בהתקן:
Available Storage = xGB
Current Storage Pool Configuration:
(Deduplication Storage = xGB (100%), AdvancedDisk = 0GB (0%

 12תהליך קביעת התצורה שואל אותך אם ברצונך לקבוע את תצורת האחסון ב.AdvancedDisk-
?Do you want part of your storage configured as AdvancedDisk
(yes/no): y

הזן  yכדי לקבוע תצורה של אמצעי אחסון מסוג .AdvancedDisk
 13לאחר מכן תתבקש להזין את הגודל של אמצעי האחסון מסוג .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%

הזן אחוז מהאחסון הכולל ,או ערך בג'יגה-בתים ).(GB
 14הזן  yכדי לאשר את הגודל שהזנת .הזן  nאם ברצונך לשנות את הערך.
 15לאחר מכן תתבקש להזין שם יחידת אחסון מסוג  ,AdvancedDiskאם גודל אמצעי האחסון
מסוג  AdvancedDiskגדול מאפס .בנוסף ,אתה מתבקש להזין שם יחידת אחסון מסוג
 ,Deduplicationאם גודל אמצעי האחסון מסוג  Deduplicationגדול מאפס .אינך נדרש
לשנות את שמות ברירת המחדל.
הזן שם עבור מחיצת  .AdvancedDiskלדוגמה.hostname_stu_adv ,
הזן שם עבור מחיצת  .NetBackup Deduplicationלדוגמהhostname_stu_disk ,

הערה :ערכי ברירת המחדל שמופיעים ב NetBackup Administration Console-עבור
יחידות האחסון ומאגרי הדיסקים הם כדלקמן:
■

עבור :AdvancedDisk
שם יחידת אחסון המוגדר כברירת מחדלstu_adv_<hostname> :
שם מאגר דיסקים המוגדר כברירת מחדלdp_adv_<hostname> :

■

עבור :Deduplication
שם יחידת אחסון המוגדר כברירת מחדלstu_disk_<hostname> :
שם מאגר דיסקים המוגדר כברירת מחדלdp_disk_<hostname> :
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הודעת אישור מופיעה ומציינת שמאגרי יחידות האחסון נוצרו בהצלחה.
 16לאחר הגדרת התצורה של כל ההתקנים והבאתם למצב פעיל ,אתה מוכן להתקנת תוכנת
הלקוח במחשבים שברצונך לגבות.
ראו "התקנת תוכנת הלקוח של  NetBackupמחבילות התוכנה" בעמוד .116
ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .118

אודות קביעת תצורה של גודל יחידת השידור המרבי
מאפיין  MTUשולט על גודל יחידת השידור המרבי עבור מסגרת  .Ethernetגודל יחידת השידור
המרבי הרגיל עבור  Ethernetהוא  1,500בתים )ללא כותרות( .בסביבות נתמכות ,ניתן להגדיר
את מאפיין  MTUלערכים גדולים יותר ,עד  9,000בתים .הגדרת גודל מסגרת גדול יותר בממשק
מכונה בדרך כלל שימוש במסגרות ענק ) .(Jumboמסגרות ענק ) (Jumboמסייעות בצמצום פיצול
כאשר נתונים נשלחים דרך הרשת ובמקרים מסוימים ,יכולות לסייע במתן תפוקה טובה יותר ושימוש
מופחת ב .CPU-כדי לנצל את היכולות של מסגרות ענק ) ,(Jumboכרטיסי ה ,Ethernet-מנהלי
ההתקנים והמיתוג מוכרחים לתמוך במסגרות ענק .בנוסף ,התצורה של כל ממשק שרת המשמש
להעברת נתונים אל ההתקן מוכרחה להיקבע עבור מסגרות ענק.
 Symantecממליצה שבמקרה שבו אתה קובע את התצורה של מאפיין  MTUשל ממשק לערכים
הגדולים מ 1,500-בתים ,עליך לוודא שכל המערכות שמחוברות להתקן בממשק הספציפי הן בעלות
אותו גודל יחידת שידור מרבי .מערכות אלה כוללות את לקוחות  NetBackupושולחנות עבודה
מרוחקים ,אך לא רק .בנוסף ,עליך לוודא שחומרת הרשת ,מערכת ההפעלה ומנהל ההתקן תומכים
בכל המערכות ,לפני שאתה קובע את תצורת מאפיין .MTU
באפשרותך לקבוע את תצורת מאפיין  MTUעבור ממשק באמצעות הפקודה SetProperty

בתפריט מעטפת ההתקן.
עיין בפקודה  SetPropertyבמדריך לעיון בפקודות .Symantec NetBackup Appliance

התקנת תוכנת הלקוח של  NetBackupמחבילות התוכנה
ניתן להתקין את תוכנת הלקוח ואת תוכנת עמדת הניהול של  NetBackupבמחשבי הלקוח שברצונך
לגבות .דף הכניסה של ממשק המשתמש של התקן  NetBackupכולל קישור ל תוכנה שניתן לבצע
ממנו את התקנת התוכנה .הרשימה הנפתחת מציגה את מערכות ההפעלה הזמינות התומכות
בהתקנה.
התקנת תוכנת הסוכן במחשב הלקוח

1

היכנס למחשב הלקוח שברצונך לגבות.

2

בחלונית הימנית של דף היעד ,לחץ על ) Softwareתוכנה( .הרשימה הבאה מציגה את
אפשרויות הבחירה העומדות לרשותך:
■

) Allהכל(

■

Windows

116

תצורה ראשונית
התקנת תוכנת הלקוח של  NetBackupמחבילות התוכנה

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

הערה :אם ברצונך לחלץ תמונות של  ,Linux ,UNIX ,Solaris AIXאו  BSDמומלץ להשתמש
ב GNU tar-גרסה  1.16ואילך לחילוץ כל חבילות .tar
למידע נוסף ,עיין בהערה הטכנית הבאה באתר התמיכה של  Symantecבאינטרנט.
http://www.symantec.com/docs/TECH154080

3

בחר ) Allהכל( או בחר מערכת הפעלה מתוך הרשימה הנפתחת Operating System
)מערכת הפעלה(.

4

לחץ עם הלחצן הימני על הקובץ המתאים תחת ) Softwareתוכנה( כדי להוריד את תוכנת
הסוכן.
הדפדפן יוריד את קובצי התוכנה למיקום שתציין לו.
מיקומים לדוגמה:
■

בפלטפורמות  ,Windowsהורד את התוכנה לתיקייה  C:\tempאו לשולחן העבודה.

■

בפלטפורמות  Linuxאו  ,UNIXהורד את התוכנה לתיקייה . /tmp

כדי לקבוע את סוג החומרה שבמערכת  Windowsשברשותך ,לחץ עם הלחצן הימני על
המחשב שלי ובחר מאפיינים.

5

חילוץ חבילת התוכנה.

6

התקן את תוכנת הלקוח
במערכות  ,Windowsלחץ על קובץ ההפעלה של Windows.setup.exe ,
במערכות  ,UNIXהפעל את קובץ הScript- . .install

7

לאחר שהתקנת בהצלחה את תוכנת הלקוח ,הוסף את שם השרת הראשי של ההתקן ללקוח.
■

במערכות  ,Windowsניתן להשתמש בממשק ) Backup, Archive, and Restoreגיבוי,
אחסון בארכיון ושחזור( כדי להוסיף את שם השרת הראשי של ההתקן ללקוח .בצע את
הפעולות הבאות:
■

לאחר טעינת  NetBackupמחשב הלקוח ,פתח את הממשק Backup, Archive,
.and Restore
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Start > All Programs > Symantec NetBackup > Backup, Archive,
) and Restoreהתחל < כל התוכניות < < Symantec NetBackup Backup,
Archive, and Restore

■

■

בממשק  ,Backup, Archive, and Restoreבחר File > Specify NetBackup
) Machines and Policy Type...קובץ < ציון מחשבי  NetBackupוסוג מדיניות(...

■

בתיבת הדו-שיח ) Specify NetBackup Machines and Policy Typeציון
מחשבי  NetBackupוסוג מדיניות( ,הזן את שם השרת בשדה Server to use for
) backups and restoresשרת המיועד לגיבויים ושחזורים( ולחץ על Edit Server
) Listעריכת רשימת השרתים( ולחץ על ) OKאישור(.

■

בתיבת הדו-שיח המוצגת ,הזן את שם המארח המלא של השרת הראשי של ההתקן
ולחץ על ) OKאישור(.

■

סגור את הממשק .Backup, Archive, and Restore

■

הפעל מחדש את .NetBackup Client Services
 פתח את מסך שורת הפקודה של .Windowsלחץ על  services.mscולאחר מכן על .Enter

במערכות  ,UNIXהוסף את שם השרת הראשי של ההתקן לקובץ  bp.confבלקוח באופן
הבא:
■

בלקוח ,נווט אל המיקום הבא:
cd /usr/openv/netbackup

■

הזן  lsכדי לראות את תוכן הספריה.

■

פתח את הקובץ  bp.confבעורך טקסט.

■

הזן את שם המארח המלא של השרת הראשי של ההתקן.

■

שמור את השינויים שביצעת וסגור את הקובץ.

ראו "התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי  CIFSו "NFS-בעמוד .118

התקנת תוכנת לקוח  NetBackupבלקוחות באמצעות שיתופי
 CIFSוNFS-
לאחר השלמת קביעת התצורה של ההתקן ,באפשרותך להשתמש בהליכים הבאים כדי להתקין
את תוכנת לקוח  Windowsו UNIX-בלקוחות הנמצאים בשימוש עם התקני  .NetBackupהליכים
אלה מסבירים כיצד להשיג את חבילות התוכנה באמצעות  CIFSאו שיתוף .NFS
הערה :אם ברשותך לקוחות  NetBackupקיימים שברצונך להשתמש בהם ביחד עם השרת הראשי
של ההתקן ,עליהם להיות בגרסה  6.0ואילך .עבור לקוחות אלה ,עליך רק להוסיף את שם השרת
הראשי של ההתקן ללקוח.
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כדי להתקין את תוכנת לקוח  NetBackupבלקוח  UNIXבאמצעות שיתוף NFS

1

במחשב לקוח  UNIXשבו ברצונך להתקין את תוכנת לקוח  ,NetBackupהתחבר כבסיס.

2

טען את שיתוף  NFSהבא:
/inst/client:<appliance_name>

3

4

עיין בקבצים בספריית שיתוף ה .NFS-קבצים הדומים לקבצים הבאים מופיעים:
.packages

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

הפעל את קובץ הScript- .unix-client-install
פעולה זו מתקינה את תוכנת לקוח .NetBackup

5

הוסף את שם השרת הראשי של ההתקן לקובץ  bp.confבלקוח באופן הבא:
■

בלקוח ,נווט אל המיקום הבא:
cd /usr/openv/netbackup

■

הזן  lsכדי לראות את תוכן הספריה.

■

פתח את הקובץ  bp.confבעורך טקסט.

■

הזן את שם המארח המלא של השרת הראשי של ההתקן.

■

שמור את השינויים שביצעת וסגור את הקובץ.

ראו "התקנת תוכנת הלקוח של  NetBackupמחבילות התוכנה" בעמוד .116
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A

רשימת תיוג לקביעת התצורה
הראשונית
נספח זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

רשימת תיוג לקביעת תצורה ראשונית של Symantec NetBackup 52xx Appliance

רשימת תיוג לקביעת תצורה ראשונית של Symantec
NetBackup 52xx Appliance
רשימת תיוג זו נועדה לסייע לך בתכנון קביעת התצורה הראשונית של ההתקן.
כאשר מדובר בהתקן חדש ,השתמש בטבלאות שלהלן כדי לתעד את קביעות התצורה הראשונית.
אם ההתקן יעבור איפוס להגדרות היצרן או שתותקן בו מחדש תמונה של מערכת ההפעלה ,יש
לבצע שוב את קביעת התצורה .תיעוד קביעות התצורה ברשימת התיוג יכול לחסוך לך זמן יקר
ולסייע לך להביא את ההתקן למצב פעולה במהירות.
כאשר משתמשים בעותק מודפס של רשימת התיוג ,הקפד לשמור את הרשימה לאחר מילויה
במקום בטוח.
ניתן לקבל גרסת  PDFשל הרשימה ,שאותה תוכל להוריד ולשמור במקום לפי בחירתך .קובץ
ה PDF-מאפשר להזין בו ערכים ,כך שתוכל לשמור או להדפיס את הרשימה לאחר מילויה.
כדי לגשת לגרסה המעודכנת ביותר של רשימת התיוג ,לחץ על הקישור הבא:
www.symantec.com/docs/DOC6675
טבלה A-1

) Network Configurationתצורת רשת(

שדה
) Network Interfaceממשק הרשת(
) IP Addressכתובת (IP

הגדרה
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הגדרה

שדה
( )מסיכת רשת משנהSubnet Mask
Bond Mode

( )תצורת ניתובRouting Configuration
הגדרה

A-2 טבלה
שדה

( יעדIP) Destination IP
 )מסיכת רשת משנהDestination Subnet Mask
(של היעד
( )שערGateway
( )ממשק הרשתNetwork Interface

( )תצורת מארחHost Configuration
הגדרה

A-3 טבלה
שדה

( )שם מארחHost Name
:DNS

 )מערכת שמותDomain Name System (DNS)
(תחום

________________________________

■

________________________________

■

( )סיומת שם תחוםDomain Name Suffix

■

■

(DNS  שלIP  )כתובתDNS IP Address

■

(י חיפוש/ )תחוםSearch Domain(s)

■

________________________________

:No DNS

(no DNS) Host Name Resolution

________________________________

■

(IP  )כתובתIP address

■

________________________________

■

( )שם מארח מלאFully qualified host name

■

________________________________

■

( )שם מארח קצרShort host name

■

( )שינוי סיסמהPassword change
הגדרה

A-4 טבלה
שדה

( )סיסמת מנהל קודמתOld Admin Password
( )סיסמת מנהל חדשהNew Admin Password
 )אימות סיסמתConfirm new admin password
(מנהל חדשה
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( )תצורת תאריך ושעהDate and Time Configuration
הגדרה

A-5 טבלה
שדה

( )אזור זמןTime zone
NTP  של שרתIP  )כתובתNTP Server IP
( )תאריך ושעהDate and Time

( )תצורת שליחת התראותAlerting Configuration
הגדרה

A-6 טבלה
שדה

Notification interval (in 15 minutes intervals)
(( דקות15 )מרווח שליחת הודעות )במרווחים של
 )אפשר התראה באמצעותEnable SNMP Alert
(SNMP
( )נדרש רק כאשרSNMP  )שרתSNMP server
( Enable SNMP Alert מסמנים את האפשרות
(SNMP  )יציאתSNMP Port
(SNMP  )קהילתSNMP Community
(SMTP  )שרתSMTP server
 )כתובתSoftware administrator email address
(דוא"ל של מנהל התוכנה
 )כתובתHardware administrator email address
(דוא"ל של מנהל החומרה
( )כתובת דוא"ל של השולחSender Email Address
(SMTP  )חשבוןSMTP account
סיסמה

(Call Home  )תצורתCall Home Configuration
הגדרה

A-7 טבלה
שדה

(Call Home  )אפשרEnable Call Home
(proxy  )אפשר שרתEnable proxy server
(proxy  )אפשר מנהורEnable proxy tunneling
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הגדרה

שדה
( )נדרש רק כאשרproxy  )שרתproxy server
( Enable proxy server מסמנים את האפשרות
( )נדרש רק כאשרproxy  )יציאת שרתProxy port
( Enable proxy server מסמנים את האפשרות
(proxy  )שם משתמש בשרתProxy user name
(proxy  )סיסמתProxy password

( )רישוםRegistration
הגדרה

A-8 טבלה
שדה

( )שם התקןAppliance Name
( )שם החברהCompany Name
( )רחובStreet
( )עירCity
( )מדינה או מחוזState or Province
( )מיקודZIP or Postal Code
ארץ
שם איש קשר
מספר טלפון ליצירת קשר
( )דוא"ל של איש קשרContact Email

Role Configuration
הגדרה

A-9 טבלה
שדה
Master or Media

 )שם שרת ראשי( )נדרש רקMaster server name
( Media כאשר מסמנים את האפשרות

AdvancedDisk  )תצורת אחסון שלAdvancedDisk storage configuration
הגדרה

A-10 טבלה
שדה

( )שם יחידת אחסוןStorage Unit Name

רשימת תיוג לקביעת התצורה הראשונית
רשימת תיוג לקביעת תצורה ראשונית של Symantec NetBackup 52xx Appliance

הגדרה

שדה
) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
) Sizeגודל(

טבלה A-11

) Deduplication (MSDP) Disk Configurationתצורת דיסק ביטול כפילויות
)(MSDP

שדה
) Storage Unit Nameשם יחידת אחסון(
) Disk Pool Nameשם מאגר הדיסקים(
) Sizeגודל(

הגדרה
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B

הוספת יחידת Storage Shelf
שנייה להתקן שנמצא בשלב
התפעול
נספח זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

אודות הוספה של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל

■

התקנה וחיבור של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל

■

הוספת נפח אחסון של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן NetBackup 52xx
פעיל מNetBackup Appliance Web Console-

■

הוספת נפח האחסון של יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל
מNetBackup Appliance Shell Menu-

אודות הוספה של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה
להתקן  NetBackup 52xxפעיל
אם ברשותך התקן  NetBackup 52xxהכולל יחידת  Symantec Storage Shelfאחת ,תוכל
להרחיב את נפח האחסון של ההתקן על-ידי הוספה של יחידת  Symantec Storage Shelfנוספת.
התקני  NetBackup 52xxעם גרסת תוכנה  2.5ואילך מאפשרים חיבור של עד שתי יחידות
.Symantec Storage Shelf
כדי להוסיף יחידה שנייה של  Symantec Storage Shelfלהתקן פעיל ,עליך לבצע את הפעולות
הבאות:
■

התקנת יחידה חדשה של Symantec Storage Shelf
משימה זו כוללת התקנה של יחידת האחסון החדשה בארונית הציוד וחיבור כבלי  SASוכבלי
החשמל.

הוספת יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן שנמצא בשלב התפעול
התקנה וחיבור של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל

ראו "התקנה וחיבור של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן NetBackup 52xx
פעיל" בעמוד .126
■

הוספת נפח האחסון החדש למערכת
משימה זו דרושה כדי להפוך את נפח האחסון של יחידת האחסון החדשה זמין לשימוש במערכת.
ראו "הוספת נפח אחסון של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן NetBackup
 52xxפעיל מ "NetBackup Appliance Web Console-בעמוד .128
ראו "הוספת נפח האחסון של יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל
מ "NetBackup Appliance Shell Menu-בעמוד .129

הערה :כאשר מוסיפים יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן פעיל ,מומלץ לבצע את
המשימה בזמן שהעומס על המערכת נמוך יחסית.

התקנה וחיבור של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה
להתקן  NetBackup 52xxפעיל
השלבים שלהלן מתארים את אופן ההתקנה והחיבור של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה
להתקן  NetBackup 52xxפעיל.
כדי להתקין ולחבר יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל

1

התקן את יחידת  Storage Shelfבארון הציוד.

2

אתר את כבלי  SASבאריזה של יחידת  Storage Shelfוחבר אותם על פי התרשים וההסברים
הבאים:

126

הוספת יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן שנמצא בשלב התפעול
התקנה וחיבור של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל

■

חבר קצה אחד של כבל  SASליציאת  SAS_OUTבמודול הקלט/פלט השמאלי ביותר
של יחידת  Storage Shelfהראשונה .היציאה  SAS_OUTמסומנת במספר  2בתרשים.
חבר את הקצה האחר של כבל  SASליציאת  SAS_INבמודול הקלט/פלט השמאלי ביותר
של יחידת  Storage Shelfהחדשה .היציאה  SAS_INמסומנת במספר  1בתרשים.

■

חבר קצה אחד של כבל  SASהאחר ליציאת  SAS_OUTבמודול הקלט/פלט הימני ביותר
של יחידת  Storage Shelfהראשונה.
חבר את הקצה האחר של כבל  SASליציאת  SAS_INבמודול הקלט/פלט הימני ביותר
של יחידת  Storage Shelfהחדשה.

3

חבר את כבלי החשמל אל יחידת  Storage Shelfהשנייה.

4

הפעל את יחידת  Storage Shelfהחדשה.

5

כדי להוסיף את נפח האחסון של יחידת  Storage Shelfהחדשה למערכת ,קרא את הסעיפים
הבאים:
ראו "הוספת נפח אחסון של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן NetBackup
 52xxפעיל מ "NetBackup Appliance Web Console-בעמוד .128
ראו "הוספת נפח האחסון של יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל
מ "NetBackup Appliance Shell Menu-בעמוד .129
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הוספת נפח אחסון של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל מNetBackup Appliance Web Console-

הוספת נפח אחסון של יחידת  Symantec Storage Shelfשנייה
להתקן  NetBackup 52xxפעיל מNetBackup Appliance-
Web Console
השלבים שלהלן מתארים את האופן שבו יש להוסיף נפח אחסון של יחידת  Storage Shelfחדשה
להתקן  NetBackupבאמצעות .NetBackup Appliance Web Console
כדי להוסיף נפח אחסון של יחידת  Storage Shelfנוספת להתקן  NetBackupבאמצעות
NetBackup NetBackup Appliance Web Console

1

הפעל את  NetBackup Appliance Web Consoleוודא שמערכת האחסון החדשה מופיעה
בדף  .Monitor > Hardwareאם התקן האחסון החדש לא מוצג ,בדוק את חיבורי הכבלים
וודא שההתקן מופעל.

2

לחץ על .Storage < Manage

3

בחר את הכרטיסייה .Disk

4

לחץ על האפשרות ." Click here to scan for new disks

5

בתיבת הדו-שיח ) ?Do you want to scan for new diskהאם תרצה לבצע סריקה
לאיתור דיסקים חדשים( לחץ על  .OKהסריקה מתחילה.

6

עם סיום הסריקה ,לחץ על  OKכדי לרענן את הכרטיסייה .Disk
בעמודה  ,column Diskאמור כעת להופיע מספר זיהוי חדש עבור יחידת Storage Shelf
החדשה .לשורת המידע החדשה יהיו המאפיינים הבאים:
■

.Type = Expansion

■

Status = New Available

7

בעמודה  ,Statusליד  ,New Availableלחץ על  Addכדי להפעיל את אמצעי האחסון
במערך .RAID

8

בתיבת הדו-שיח  ,Confirmationלחץ על  Yesכדי להפעיל סריקה.
עם השלמת הסריקה ,תופיע ההודעה הבאה:
.Storage operation completed. Succeeded

9

לחץ על  OKכדי לרענן את המערכת.
לאחר ריענון המערכת ,הכרטיסייה  Disks ,אמורה להציג את מאפייני יחידת Storage Shelf
הבאים:
■

Type = Expansion

■

Status = In Use

■

TB n = Unallocated
כאשר  nהוא הנפח או שטח הדיסק הזמין ביחידת  Storage Shelfהחדשה.
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הוספת נפח האחסון של יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל מNetBackup Appliance Shell Menu-

הוספת נפח האחסון של יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן
 NetBackup 52xxפעיל מNetBackup Appliance Shell-
Menu
השלבים שלהלן מתארים את האופן שבו יש להוסיף נפח אחסון של יחידת  Storage Shelfחדשה
להתקן  NetBackupבאמצעות .NetBackup Appliance Shell Menu
כדי להוסיף נפח אחסון של יחידת  Storage Shelfחדשה להתקן  NetBackupבאמצעות
NetBackup Appliance Shell Menu

1

השתמש ב PuTTY-כדי להתחיל הפעלת  SSHעל מנת לגשת לNetBackup Appliance-
.Shell Menu
הערה :תוכל גם לחבר להתקן מחשב נישא ,מקלדת וצג או רכיב  KVMכדי לגשת
ל.NetBackup Appliance Shell Menu-

2

התחבר ל .NetBackup Appliance Shell Menu-מופיעה שורת הפקודה .Main_Menu

3

עבור לתצוגת  Monitorבאופן הבא:
הקלד  monitorולחץ על .Enter

4

עבור לתצוגת  Hardwareבאופן הבא:
הקלד  hardwareולחץ על .Enter

5

עבור לתצוגת  Showבאופן הבא:
הקלד  Showולחץ על .Enter
מופיע מסך מידע על המערכת .תחת  Deviceאמור להופיע מידע על יחידת Storage Shelf
החדשה באופן הבא  .(Expansion Unit Storage (unit 3בשדה  Statusשל אותה יחידה
אמור להופיע ) Not Supportedלא נתמך(.

6

בצע סריקה באופן הבא
■

בשורת הפקודה  ,Main_Menuהקלד  manageולחץ על .Enter

■

הקלד  storageולחץ על .Enter

■

הקלד  scanולחץ על .Enter

ביצוע הסריקה אורך מספר דקות.

7

הצג את נפח האחסון הזמין באופן הבא:
■

עבור לתצוגת .Storage

■

השורת הפקודה ,הקלד  Show ALLולחץ על .Enter
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הוספת נפח האחסון של יחידת  Storage Shelfשנייה להתקן  NetBackup 52xxפעיל מNetBackup Appliance Shell Menu-

■

בטבלה  ,Disk IDאתר ורשום לפניך או העתק את מספר הזיהוי של הדיסק בעל
המאפיינים הבאים:
■

Operating system = Expansion

■

Source = New Available

8

בתצוגה  ,Storageהקלד  addולחץ על  .Enterהאשף Add expansion unit storage
מופעל.

9

בשורת הפקודה ,הזן את מספר הזיהוי של יחידת האחסון החדשה שאותו העתקת או רשמת
בשלב הקודם ,ולחץ על .Enter
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