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Capítulo

1

Instalação do NetBackup
5230
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Documentação do produto

■

Visão geral do produto

■

Sobre a instalação do hardware

■

Para instalar o hardware

■

Sobre os cabos

■

Verificação de hardware e ativação do appliance do NetBackup 5230 e da
prateleira de armazenamento

Documentação do produto
Este documento está disponível para clientes e usuários finais.
A Tabela 1-1 e a Tabela 1-2 relacionam os documentos do appliance do NetBackup
5230 e do Symantec Storage Shelf.
Tabela 1-1

Documentação relacionada ao hardware do appliance do NetBackup
e do Symantec Storage Shelf

Documento

Descrição

Descrição do Produto Appliance
do Symantec NetBackup 5230 e
do Symantec Storage Shelf

Descreve todos os aspectos do appliance e da prateleira
de armazenamento conectada. Contém informações
gerais sobre segurança, conformidade e ambientais.

Instalação do NetBackup 5230
Visão geral do produto

Documento

Descrição

Guia de Segurança e Manutenção Fornece informações detalhadas sobre segurança.
do Appliance do NetBackup 5230 Fornece as diretrizes para monitoração e manutenção
física de rotina do appliance.
e do Symantec Storage Shelf

Tabela 1-2

Documentação relacionada ao software do appliance do NetBackup
e do Symantec Storage Shelf

Documento

Descrição

Guia do Administrador do
Appliance do Symantec
NetBackup

Descreve os aspectos do software do appliance do
NetBackup e como implementar um pool de
armazenamento na rede de sua empresa.

Notas de release do appliance do Relaciona informações importantes sobre um release
específico do software.
Symantec NetBackup
Guia de Referência dos
Comandos do appliance do
Symantec NetBackup

Contém informações detalhadas sobre os comandos
do shell do appliance do NetBackup.

Consulte http://www.symantec.com/docs/DOC2792 para obter a documentação
do appliance do NetBackup.
Consulte “Visão geral do produto” na página 12.

Visão geral do produto
Duas unidades de disco em uma configuração do RAID 1 fornecem o sistema
operacional para o appliance. Essas unidades de disco estão localizadas nos slots
0 e 1 do painel frontal do appliance.
O appliance também fornece oito unidades de disco de dados e de paridade que
variam na capacidade de armazenamento. Essas unidades de disco estão
localizadas nos slots 4 a 12 do painel frontal do appliance. Consulte a Descrição
dos produtos Appliance do Symantec NetBackup 5230 e Symantec Storage Shelf
para obter descrições das capacidades de armazenamento disponíveis.
Uma opção para usar oito discos de armazenamento de 3 TB no appliance fornece
14 TB de armazenamento sem uma prateleira de armazenamento.
Configurações que incluem pelo menos um Storage Shelf exigem uma placa do
controlador RAID SAS que é instalada em um slot de suplemento PCIe no appliance.
O appliance também tem as placas de porta Fibre Channel que são instaladas nos
slots PCIe para todas as configurações.
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Consulte “Dimensões” na página 13.

Dimensões
Os dispositivos mais pesados, em qualquer equipamento de rack, devem ser
instalados na parte inferior do rack. Se os dispositivos pesados forem instalados
na parte superior do rack, ele poderá tombar. É possível que alguém se machuque
e podem ocorrer danos ao equipamento. O Symantec Storage Shelf é mais pesado
que o appliance. Portanto, as prateleiras de armazenamento devem ser instaladas
na parte inferior do rack. Instale o appliance acima das prateleiras de
armazenamento.
O peso e as dimensões do appliance estão listados abaixo
■

23,58 kg (52 lb)

■

69,59 cm (27,39 pol.) de profundidade

■

43,8 cm (17,24 pol.) de largura

■

8,76 cm (3,45 pol.) de altura

Os trilhos do rack fornecidos para o appliance podem ser estendidos até 800 mm
(31,5 pol.). O número de peça desses trilhos é AXXPRAIL. A distância é a
profundidade máxima permitida entre as colunas do rack. Se a distância entre as
colunas do rack for superior a 800 mm (31,5 pol.), não será possível instalar os
trilhos e o appliance corretamente. Outros trilhos podem ter comprimentos
diferentes. O appliance é ajustável a um rack padrão de 482,6 mm (19 pol.) de
largura.
O peso e as dimensões da prateleira de armazenamento estão relacionados abaixo:
■

32,2 kg (71 lb)

■

56,1 cm (22,1 pol.) de profundidade

■

44,7 cm (17,6 pol.) de largura

■

13,33 cm (5,25 pol.) de altura

Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis até
914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as colunas
do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm (36 pol.),
não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A prateleira de
armazenamento é ajustável a um rack padrão de 482,6 mm (19 pol.) de largura.
Consulte “painel frontal do appliance” na página 14.
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painel frontal do appliance
O painel frontal do appliance contém 12 slots de unidade de disco rígido e um
painel de LED.
Cada appliance do NetBackup 5230 contém 12 slots de disco. Eles são numerados
de 0 a 11, iniciando no canto inferior esquerdo. O appliance tem dois discos SAS
instalados nos slots 0 e 1, que são usados para o sistema operacional e para
suporte de RAID1 espelhado. Os dois discos de sistema ativos permitem que um
dos discos seja trocado enquanto o appliance estiver em execução.
Oito discos de armazenamento estão instalados nos slots 4 até o 11. O disco de
segurança está no slot 11, no canto inferior direito do appliance.
As unidades do disco do sistema estão circuladas em vermelho. As unidades do
disco de armazenamento estão circuladas em amarelo.

O NetBackup 5230 pode não exigir um Symantec Storage Shelf para fornecer
armazenamento. O appliance padrão contém discos de armazenamento de 1 TB
que fornecem 4 TB de capacidade de armazenamento formatado. Também é
possível comprar discos de armazenamento de 3 TB que fornecem 14 TB de
capacidade de armazenamento disponível. Se for necessário adicionar
armazenamento, é possível adicionar Symantec Storage Shelves.

Um pequeno painel é anexado ao lado direito do appliance. O painel contém LEDs
do sistema e botões de operação. Os LEDs fornecem informações sobre a
funcionalidade do appliance. Os detalhes são fornecidos na Tabela 1-3.
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Tabela 1-3

recursos e controles do painel frontal do appliance do NetBackup

Número Descrição
1

Botão liga/desliga de CA com LED integrado (realiza um desligamento para então
desativar a energia)

2

LED de atividade da unidade de disco rígido

3

Botão de ID do sistema com LED integrado

4

Botão de redefinição a frio do sistema (desativa a energia instantaneamente)

5

LED de atividade NIC4/eth3 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

6

LED de atividade NIC3/eth2 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

7

Botão NMI (este botão aciona uma interrupção não mascarável e todos os dados
do servidor serão perdidos)

8

LED de atividade NIC1/eth0 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

9

LED de atividade NIC2/eth10 (ligado quando vinculado; piscando quando em uso
na taxa da velocidade)

10

LED do status do sistema (verde quando o status for bom, âmbar quando tiverem
ocorrido falhas)

Cada unidade de disco rígido tem dois LEDs que informam o status da unidade,
como mostrado no diagrama a seguir. O LED superior (1) é verde sólido quando
a energia está ativada e pisca quando a unidade de disco estiver ativa. Este LED
é conhecido como o LED de atividade da unidade. O LED inferior (2) exibirá uma
cor âmbar sólida se tiver ocorrido uma falha em uma unidade de disco, caso
contrário, não será acesa. Este LED é conhecido como o LED de falha na unidade.

No lado esquerdo do painel frontal, uma etiqueta preta pode ser retirada para exibir
o número de série do appliance.
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Consulte “painel traseiro do appliance” na página 16.

painel traseiro do appliance
O painel traseiro do appliance do NetBackup permite acessar as portas de
comunicação, as placas de expansão do PCIe e as fontes de alimentação trocáveis
a quente. As placas de expansão são instaladas na fábrica antes da remessa do
appliance.

Tabela 1-4

painel traseiro do appliance do NetBackup

Número

Função

1, 2

Módulos das fontes de alimentação nº 1, nº 2

3

NIC1/eth0, reservada para redes privadas. A porta é um conector de 1 Gb.

4, 5, 6

NIC2/eth1, NIC3/eth2 e NIC4/eth3 são usadas para redes públicas. As três
portas são conectores de 1 Gb.

7

Conector VGA DB-15

8

Porta A serial RJ45 (reservada)

9

Conectores USB
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Número

Função

10

Porta de gerenciamento remoto (IPMI)

11

NIC5/eth4 e NIC6/eth5, da esquerda para a direita: conectores de rede de
10 Gb para redes públicas

12

Slots do adaptador de expansão do PCIe (para controlador RAID SAS, Fibre
Channel e placas Ethernet de 10 Gb)

13

Porta B serial (reservada)

Appliances do NetBackup 5230 são enviados com pinos de aterramento caso o
ambiente do laboratório exija. Os pinos estão localizados no painel traseiro do
appliance. Você pode usar práticas padrão de aterramento para conectar os fios
de aterramento aos pinos.

Consulte “Painel frontal da prateleira de armazenamento” na página 18.

Conjuntos de montante PCIe e números de slots
Cada appliance contém dois conjuntos de montante PCIe. Cada conjunto de
montantes pode guardar três placas de expansão PCIe. Os números do montante
e os números dos slots determinam qual slot uma placa pode ocupar. O diagrama
a seguir mostra os montantes PCIe como R2 e R1. No montante R2 os slots PCIe
são numerados de 1 a 3, da parte inferior à parte superior do montante. No montante
R1 os slots PCIe são numerados de 4 a 6, da parte inferior à parte superior do
montante.
Figura 1-1

Montantes e números de slots PCIe do appliance

Consulte “Painel frontal da prateleira de armazenamento” na página 18.
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Sobre as portas FC HBA
As placas de expansão do appliance do NetBackup 5230 estão disponíveis em
cinco configurações. Várias configurações incluem uma placa FC HBA para VMware,
eliminação de duplicação otimizada sobre FC ou conectividade de biblioteca de
fita.
As configurações D e E suportam FTMS. Nessas configurações, a Porta 1 em cada
placa FC HBA (1) nos slots 5 e 6 é configurada no modo de destino. A Porta 2 nos
slots 5 e 6 e todas as outras portas FC são configuradas no modo de iniciador.
Figura 1-2

Portas de iniciador e destino da placa FC HBA

Painel frontal da prateleira de armazenamento
O painel frontal do Symantec Storage Shelf contém 16 unidades de disco que são
configuradas em um array RAID 6.
Cada um dos 16 slots de unidades contém um compartimento de unidade, um
botão de liberação de unidade e dois LEDs. O compartimento abriga o módulo de
disco, que inclui a unidade de disco e um suporte. O botão de liberação permite
remover a unidade da prateleira de armazenamento. Os LEDs fornecem informações
sobre o status e a atividade de cada unidade.
O painel frontal da prateleira de armazenamento inclui dois conjuntos de três LEDs
incorporados na alça direita da prateleira. Esses LEDs fornecem informações gerais
sobre o sistema de armazenamento e seus componentes.
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Tabela 1-5

Indicadores de status do LED da unidade de disco do Symantec
Storage Shelf (1)

Nome do LED

Estado

Descrição

Status do disco

Verde

Operação normal

Âmbar

Anormal ou sem operação

Alimentação/atividade Verde
Âmbar

Tabela 1-6

Operação normal
Anormal ou sem operação

Indicadores de status do LED de sistema do Symantec Storage Shelf
(2)

Nome do LED

Estado

Descrição

Alimentação

Apagado

Desligado

Verde constante

Ligado

Apagado

Desligado

Verde constante

Ligado

Âmbar

Uma fonte de alimentação está off-line

Vermelho

Ambas as fontes de alimentação estão off-line

N/D

N/D

Status do
compartimento
global

Reservado

Atividade do módulo Apagado
de E/S 1
Verde
intermitente

Sem atividade

Atividade do módulo Apagado
de E/S 2
Verde
intermitente

Sem atividade

Pulsação

Apagado

Sistema desligado

Verde
intermitente

Operação normal

Atividade

Atividade

As 16 unidades de disco na prateleira de armazenamento são rotuladas conforme
este exemplo. A unidade no slot 16 é o disco de segurança.
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Consulte “Painel traseiro da prateleira de armazenamento” na página 20.

Painel traseiro da prateleira de armazenamento
O painel traseiro do Symantec Storage Shelf contém dois módulos de E/S e duas
fontes de alimentação. Os módulos de E/S disponibilizam a capacidade de
armazenamento na prateleira de armazenamento para o controlador RAID no
appliance do NetBackup. Esta seção fornece informações sobre o painel direito
traseiro da prateleira de armazenamento.

Tabela 1-7

Painel traseiro da prateleira de armazenamento

Número Elemento

Detalhes

1

Apagado - nenhum link disponível

LED da porta SAS_IN

Verde constante - link disponível
Verde intermitente - atividade
Vermelho - falha na fonte de alimentação
2

Porta SAS_IN

Conexão com o appliance do NetBackup

3

Porta SAS_OUT

Conexão com uma segunda prateleira de
armazenamento, se usada
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Número Elemento

Detalhes

4

Apagado - nenhum link disponível

LED da porta SAS_OUT

Verde constante - link disponível
Verde intermitente - atividade
Vermelho - falha na fonte de alimentação
5

LED do módulo de E/S

Apagado - desligado
Verde constante - pronto
Verde intermitente - N/D
Vermelho - inicialização

6

LED da fonte de
alimentação

Apagado - alimentação não detectada
Verde constante - alimentação em bom estado
Verde intermitente - a fonte de alimentação não está
ligada
Vermelho - não é possível ligar a alimentação

Nota: Quando o Symantec Storage Shelf é iniciado, o módulo primário de E/S (no
lado esquerdo do painel traseiro) é iniciado antes. Seu LED fica verde alguns
segundos após o início. O LED do módulo secundário de E/S (no lado direito do
painel traseiro) é iniciado depois que o módulo primário estiver operacional.

Sobre a instalação do hardware
Aviso: O equipamento e os containers do NetBackup podem pesar um excedente
de 31,75 kg (70 lb). O manuseio impróprio pode resultar em ferimentos ou danos
ao equipamento. Use técnicas, ferramentas e materiais apropriados quando
manusear o equipamento do NetBackup.
O fluxo de instalação do hardware é o seguinte:
■

Entender o appliance do NetBackup e o Symantec Storage Shelf.

■

Verificar as precauções de segurança.

■

Verificar os requisitos de instalação.
Os trilhos do rack fornecidos para o appliance podem ser estendidos até 800
mm (31,5 pol.). O número de peça desses trilhos é AXXPRAIL. A distância é a
profundidade máxima permitida entre as colunas do rack. Se a distância entre
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as colunas do rack for superior a 800 mm (31,5 pol.), não será possível instalar
os trilhos e o appliance corretamente. Outros trilhos podem ter comprimentos
diferentes. A largura do appliance é de 482,6 mm (19 pol.).
Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis
até 914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as
colunas do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm
(36 pol.), não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A
largura da prateleira de armazenamento é de 482,6 mm (19 pol.).
■

Desembale os dispositivos.

■

Instale os trilhos do rack nos racks de equipamento do appliance do NetBackup
e do Symantec Storage Shelf. A prateleira de armazenamento é mais pesada
do que o appliance. Todas as prateleiras de armazenamento devem ser
instaladas na parte inferior do rack, abaixo do appliance.

■

Instale o appliance do NetBackup e o Symantec Storage Shelf nos trilhos do
rack. O appliance pesa 2 U e a prateleira de armazenamento pesa 3 U. Os
pinos guia nos dispositivos são usados para posicionar os dispositivos
corretamente no trilho. Ele se assenta completamente no interior do rack.

■

Os parafusos são fornecidos com o hardware, conforme necessário. Insira os
parafusos no rack. Use os parafusos nas partes traseira e frontal para fixar os
dispositivos no rack.

■

Se os trilhos do appliance tiverem pinos integrados em vez de parafusos, fixe
os pinos nos orifícios do rack. O pino azul indica a parte inferior do trilho.

■

Conecte os dois cabos SAS entre o appliance e o Symantec Storage Shelf mais
próximo ao appliance.

■

Conecte os dois cabos de alimentação fornecidos para cada dispositivo nas
fontes de alimentação CA adequadas.

■

Ative a prateleira de armazenamento primeiro e deixe-a inicializar. Se houver
duas prateleiras de armazenamento, ative aquela que não está conectada ao
appliance. Quando essa prateleira de armazenamento tiver sido inicializada,
ative a outra prateleira de armazenamento e deixe-a inicializar.

■

Ative o appliance.

■

Certifique-se de que os dispositivos estejam em operação corretamente e inicie
a configuração do dispositivo.

Ferramentas
As ferramentas e os suprimentos a seguir são necessários para a instalação do
hardware.
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■

Chaves Phillips M3 a M6

■

Faca (para abertura das caixas)

■

Luvas ou pulseiras antiestáticas

■

Rótulos do cabo

■

Caneta ou lápis para escrever nos rótulos

■

Lacres de cabos e alicates diagonais de corte (opcionais)

■

Multímetro (opcional)

Para verificar os pacotes de remessa
Antes de desempacotar os dispositivos, verifique se os pacotes estão intactos e
não estão danificados.
O pacote do appliance deve conter os seguintes itens:
■

O appliance do NetBackup

■

Os trilhos de montagem do appliance

■

Parafusos snap-in para prender o appliance ao rack.

■

Dois cabos de alimentação para o appliance

■

Um portfólio contendo informações de licença, documentação e um cartão USB.

Se houver uma ou mais prateleiras de armazenamento com o appliance, cada
prateleira de armazenamento deverá conter:
■

O Symantec Storage Shelf

■

Trilhos de montagem para cada prateleira

■

Parafusos para prender os trilhos ao rack

■

Parafusos snap-in para fixar os parafusos que prendem os trilhos ao rack

■

Dois cabos de alimentação para cada prateleira

■

Dois cabos SAS para cada prateleira

Antes de desempacotar os dispositivos, execute as seguintes verificações:
Para verificar dispositivos antes de desembalar

1

Verifique se a quantidade de pacotes recebidos corresponde à quantidade
constante na documentação de remessa.

2

Verifique se os pacotes estão intactos. Se os pacotes estiverem seriamente
danificados ou estiverem molhados, realize a Etapa 5.
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3

Verifique a etiqueta Shock Watch (aviso de choque) junto ao container de
remessa. Se o indicador estiver vermelho, realize a Etapa 5.

4

Se os pacotes estiverem intactos, desempacote os dispositivos.

5

Se os pacotes não estiverem intactos, interrompa o desempacotamento e
identifique os problemas. Relate a situação ao gerente de engenharia local.

Cuidado: Armazene os sistemas desempacotados em local fechado para protegê-los
contra intempéries. Se os produtos estiverem danificados, fotografe-os e arquive
as fotos em local seguro juntamente com os registros de remessa e as faturas.
Consulte “Medidas preventivas contra descarga eletrostática (ESD, electrostatic
discharge)” na página 24.

Medidas preventivas contra descarga eletrostática (ESD, electrostatic
discharge)
As roupas, pulseiras e luvas antiestáticas evitam que a eletricidade estática danifique
os dispositivos. As roupas antiestáticas fornecem a melhor proteção, seguidas pela
pulseira de proteção aterrada e, por último, pelas luvas de proteção.
A Symantec recomenda o uso de roupas antiestáticas, se disponíveis. Se não
estiverem disponíveis, use uma pulseira de proteção aterrada ou, se não estiver
disponível, luvas de proteção.
Caso você use roupas antiestáticas, lembre-se de fechar os botões.
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Para utilizar uma pulseira antiestática

1

Passe a mão através da pulseira antiestática.

2

Aperte o dispositivo de pulso antiestático até que ele toque sua pele
completamente.

3

Uma pulseira antiestática apresenta um plugue ou uma presilha de metal.
Execute uma das seguintes etapas, dependendo do ambiente.
■

Insira o plugue no conector antiestático em uma bancada.

■

Conecte a presilha de metal a uma superfície metálica sem tinta no
appliance, no gabinete do rack ou no componente específico em que você
estiver trabalhando.

Você pode verificar se está livre de estática com um medidor apropriado. Use as
instruções que se aplicam ao medidor.
Consulte “Especificações ambientais” na página 25.

Especificações ambientais
A Tabela 1-8 relaciona os requisitos do appliance do NetBackup e dos dispositivos
de armazenamento.
Tabela 1-8

Exigências do ambiente

Componente

Requisito

Tensão nominal da prateleira de
armazenamento

120 VCA (E.U.A.)

Temperatura operacional

10°C a 35°C (50°F a 95°F)

Temperatura de armazenamento

-10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Temperatura de transporte

-40°C a 60°C (-40°F a 140°F)

Faixa operacional de umidade relativa

De 10% a 80%

Faixa de umidade relativa para
armazenamento

De 10% a 90%

Faixa de umidade relativa para transporte De 5% a 90%
Gradiente operacional de umidade relativa Máximo de 10° C (50° F) por hora
Gradiente de umidade relativa para
armazenamento

Máximo de 15° C (59° F) por hora
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Componente

Requisito

Altitude operacional

De -30 metros a 3.000 metros (-98,4 pés a
9.842,5 pés)
Em altitudes de -60 metros a 1.800 metros, a
temperatura ambiente varia de 5° C a 35° C.
Quando a altitude varia de 1.800 metros a 3.000
metros, a temperatura ambiente diminuirá 0,6º
C se a altitude aumentar 100 metros.

Altitude de armazenamento

-30 metros a 3.000 metros

Ruído

Menos de 72 dB(A)
Este valor reflete o ruído máximo do appliance
do NetBackup quando a temperatura ambiente
é de 25° C (77° F).

Consulte “Para verificar os pacotes de remessa” na página 23.

Dissipação de calor
Esta seção descreve os requisitos para dissipação de calor do appliance e da
prateleira de armazenamento. Para instalar os dispositivos, verifique se a dissipação
de calor no local satisfaz as condições para a execução correta do dispositivo.
Para obter manutenção, ventilação e dissipação ideal, preste a atenção ao seguinte
quando for instalar o appliance e a prateleira de armazenamento no gabinete do
rack.
■

Para obter a ventilação ideal, o gabinete do rack deve estar a pelo menos 100
cm (4 pol.) das paredes ao redor e pelo menos 120 cm (4 pol.) de outro(s)
gabinete(s).

■

Para manter um fluxo de ar convectivo entre o gabinete e sala de equipamentos,
certifique-se de que todos os lados do gabinete estejam livres de obstruções.

■

É recomendado deixar um espaço de 1U (44,45 mm) acima e abaixo do
appliance.

O appliance recolhe ar do painel frontal e circula-o através do sistema. Os
ventiladores descarregam o ar na parte traseira do appliance. O ar flui da parte
frontal para a traseira. O chanfro opcional pode ser instalado no painel frontal sem
redução no movimento do ar.

Para garantir a preparação do rack
O rack deve ser verificado da seguinte forma:
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■

Verifique se o rack está devidamente instalado e aterrado.

■

Os trilhos do rack fornecidos para o appliance podem ser estendidos até 800
mm (31,5 pol.). O número de peça desses trilhos é AXXPRAIL. A distância é a
profundidade máxima permitida entre as colunas do rack. Se a distância entre
as colunas do rack for superior a 800 mm (31,5 pol.), não será possível instalar
os trilhos e o appliance corretamente. Outros trilhos podem ter comprimentos
diferentes. A largura do appliance é de 482,6 mm (19 pol.).

■

Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis
até 914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as
colunas do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm
(36 pol.), não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A
largura da prateleira de armazenamento é de 482,6 mm (19 pol.).

■

Verifique se o rack está a uma distância mínima de 100 cm (aproximadamente
3 pés) das paredes.

■

Certifique-se de que a folga entre racks seja de no mínimo 120 cm
(aproximadamente 4 pés) para permitir a manutenção, a ventilação adequada
e a dissipação eficaz do calor.

■

Verifique se há outros equipamentos impedindo a transferência de ar entre o
gabinete e o ambiente. Uma distância adequada é necessária para o
resfriamento dos dispositivos.

Para instalar o hardware
Esta seção descreve as etapas necessárias para instalar os trilhos guia no rack
para o appliance e a prateleira de armazenamento. Quando os trilhos guia estiverem
presos, você poderá instalar o hardware. Certifique-se de instalar a prateleira de
armazenamento abaixo do appliance no rack. A prateleira de armazenamento é
mais pesada do que o appliance, por isso deve ficar em um lugar mais baixo
possível no rack. Se você tiver duas prateleiras de armazenamento, instale-as
abaixo do appliance.
Consulte “Para remover a película protetora da prateleira de armazenamento”
na página 27.

Para remover a película protetora da prateleira de armazenamento
O Symantec Storage Shelf é fornecido com uma película protetora transparente
na parte superior, inferior e nos lados do chassi. É necessário remover a película
para instalar a prateleira de armazenamento no rack. A prateleira de armazenamento
não será instalada corretamente se a película não for removida.
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Os painéis frontal e traseiro não incluem películas.
Para remover o filme protetor
Aviso: Certifique-se de que outra pessoa esteja disponível para ajudá-lo a erguer
a prateleira de armazenamento.

1

Remova o filme protetor da parte superior da prateleira de armazenamento.

2

Levante uma extremidade da prateleira de armazenamento e remova a película
da parte inferior do chassi.

3

Quando aproximadamente metade da película estiver removida, levante a
outra extremidade da prateleira de armazenamento e remova o restante da
película.

4

Remova a película das laterais da prateleira de armazenamento.

5

Descarte toda a película.

Consulte “Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf” na página 28.

Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf
O Symantec Storage Shelf é fornecido com os trilhos de montagem esquerdo e
direito. Esses trilhos são instalados em um rack padrão de 19 polegadas. As placas
frontais são marcadas como esquerda e direita. Bordas de duas polegadas nas
partes inferiores dos trilhos fornecem uma prateleira sobre a qual o sistema de
armazenamento é localizado. Os extensores integrados aos trilhos permitem ajustar
os trilhos de acordo com a profundidade do rack.
Cuidado: Devido ao peso das unidades, a Symantec recomenda que as prateleiras
de armazenamento sejam instaladas na parte inferior do rack ou próximas a ela.
Requisitos
■

Rack de equipamento de 19 polegadas

■

Slot 3U disponível

■

Seis parafusos M5 (fornecidos)

■

Seis porcas gaiola (fornecidas)

■

Chave Phillips nº 2

■

Lanterna
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Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf

1

Localize o trilho de montagem esquerdo na caixa na qual o Symantec Storage
Shelf é fornecido. A placa de montagem na extremidade dianteira do trilho
está marcada como Front Left (Frontal Esquerda).

2

Instale as porcas gaiola snap-in no rack do seguinte modo:
■

Localize as porcas gaiola snap-in M5 no pacote no qual a prateleira de
armazenamento foi fornecida.

■

Identifique o terço inferior da seção 3U nas partes frontal e traseira do rack
no qual você deseja instalar a prateleira de armazenamento.
Nota: Os trilhos de montagem têm 1U de altura. Os orifícios usados para
fixar o trilho no rack estão na metade dessa altura.

■

3

Pela parte interior do rack, insira as porcas gaiola snap-in nos recortes
existentes nas partes frontal e traseira na qual você deseja instalar o trilho
de montagem. Certifique-se de que as porcas estejam instaladas no mesmo
nível.

Oriente o trilho de montagem esquerdo para que borda fique na parte inferior
e no lado interno do rack. Você pode ajustar o comprimento do trilho para se
encaixar na profundidade do rack.
Nota: A borda no trilho que suporta a prateleira de armazenamento deve estar
no interior do rack e na parte inferior do trilho.

4

Alinhe os orifícios de parafuso no trilho com a porca gaiola snap-in que você
instalou no rack.

5

Insira parafusos M5 e aperte-os. Os parafusos são fornecidos com a unidade.

6

Repita as etapas de 1 a 5 para o trilho de montagem direito. Certifique-se de
que os trilhos estejam instalados na mesma altura.

Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack
Cuidado: Devido ao peso das unidades, a Symantec recomenda que as prateleiras
de armazenamento sejam instaladas na parte inferior do rack ou próximas a ela.
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Aviso: Um Symantec Storage Shelf pesa cerca de 32,5 kg (71,7 lb). Use as práticas,
técnicas e ferramentas apropriadas ao lidar com esses componentes.
Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack

1

Verifique se os trilhos guia estão devidamente instalados e firmemente fixados
ao rack.

2

Insira as porcas gaiola snap-in nos recortes em ambos os lados da parte frontal
do rack para fixar a prateleira de armazenamento. As porcas-gaiola de encaixe
devem ser alinhadas com os orifícios passantes no terço superior de cada aba
na prateleira de armazenamento quando esta for instalada no rack.

3

Deslize a prateleira de armazenamento ao longo dos trilhos de montagem
para dentro do gabinete do rack.

4

Insira parafusos M5 nos orifícios passantes das abas do painel dianteiro e
aperte-os. Os orifícios devem ser alinhados com as porcas-gaiola de encaixe
instaladas anteriormente.

Consulte “Para instalar os trilhos guia do appliance do NetBackup” na página 30.

Para instalar os trilhos guia do appliance do NetBackup
Antes de instalar os dispositivos em um rack:
■

Consulte o Guia de Instalação de Trilhos se um estiver incluído com o appliance.
Vários parafusos que devem ser usados para os trilhos estão incluídos com o
guia. Se o seu appliance for fornecido com os trilhos que têm pinos em vez de
parafusos, certifique-se de fixar os pinos nos orifícios da coluna.

■

Determine as posições de instalação dos trilhos guia no rack.

Para instalar os trilhos do rack

1

Comece com o trilho no lado esquerdo do rack.

2

Mantenha a parte interna do trilho voltada para o interior do rack.

3

Conecte o trilho aos parafusos fornecidos.
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4

Repita as etapas de 1 a 3 para o trilho no lado direito do rack.

5

Verifique se os dois trilhos estão paralelos e fixados firmemente.

Tabela 1-9

Componentes do trilho guia do appliance

Número

Recurso

1

Braçadeira frontal

2

Membro externo

3

Braçadeira traseira

4

Membro interno

5

Pino de travamento de segurança

6

Botão de liberação

Consulte “Para instalar o appliance do NetBackup em um rack” na página 31.

Para instalar o appliance do NetBackup em um rack
O appliance deve ser instalado acima das prateleiras de armazenamento. Essa
configuração permite atribuição de peso adequada do rack.
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Para instalar o appliance do NetBackup em um rack

1

Verifique se os trilhos guia estão adequadamente instalados e bem firmes.

2

Insira dois parafusos snap-in no rack imediatamente abaixo dos trilhos guia.
Esses parafusos fixarão o appliance quando ele estiver completamente
instalado no rack.

3

Retire ambos os extensores dos trilhos até que eles possam se estender com
facilidade e segurança. O botão de liberação deve fazer um clique quando os
trilhos tiverem sido completamente estendidos.
Aviso: O appliance pesa no mínimo 23,58 kg (52 lb). É preciso pelo menos
duas pessoas para erguer ou mover o appliance.

4

Erga o appliance com o painel traseiro voltado para a parte traseira do rack.

5

Incline o dispositivo em direção à parte traseira do rack.

6

Insira os dois pinos "espaçadores" traseiros que se prolongam da lateral do
dispositivo nos slots do trilho na parte traseira dos extensores do trilho.

7

Lentamente, solte a parte frontal do dispositivo nos slots do trilho na parte
frontal dos extensores do trilho. Um pino na metade e um na frente do
dispositivo se encaixam nos slots do trilho.

8

Erga os botões de liberação do trilho guia e pressione o dispositivo no rack.

9

Fixe o appliance no rack com os dois parafusos que estão conectados ao
dispositivo. Aparafuse-os às porcas gaiola snap-in anteriormente conectadas
ao rack na posição correta.

Consulte “Sobre os cabos” na página 32.

Sobre os cabos
Os appliances do NetBackup e os dispositivos de armazenamento usam os
seguintes tipos de cabos. Alguns cabos são fornecidos com o produto, enquanto
outros são opcionais, dependendo dos requisitos do cliente.
Cabos fornecidos com o produto:
■

Cabos de alimentação CA para conectar os dispositivos à fonte de alimentação
CA

■

Cabos SAS para conectar o appliance a um dispositivo de armazenamento e
para conectar dispositivos de armazenamento entre si.

Cabos que o cliente deve fornecer:
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■

Cabos de rede de 1 Gb/s

■

Cabos de rede de 10 Gb/s

■

Cabos Fibre Channel para conexões do cliente e do dispositivo

■

Cabo adaptador PS/2 para USB

■

Cabo KVM

Para conectar o cabo VGA
Quando o appliance for inicializado, o monitor poderá ser conectado a uma matriz
de gráficos de vídeo (VGA), e um teclado poderá ser conectado à porta USB. Como
alternativa, você pode conectar o VGA a uma chave ou adaptador de teclado, vídeo
e mouse (KVM, Keyboard Video Mouse).
Para conectar o cabo VGA

1

Insira o conector de um cabo VGA (DB15) na porta de vídeo no painel traseiro
do appliance do NetBackup.
Consulte “painel traseiro do appliance” na página 16.

2

Conecte a outra extremidade do cabo diretamente em um monitor ou um
adaptador ou chave KVM.

Para conectar os transceptores conectáveis com fator-forma pequeno
(SFP+)
O appliance do NetBackup exige que um adaptador Fibre Channel SFP seja
conectado nas portas Fibre Channel se o appliance usar um plug-in Fibre Channel.
O adaptador permite o uso de cabos Fibre Channel ópticos e de cobre.
O appliance do NetBackup suporta placas de fita de expansão do PCIe Fibre
Channel (FC) e um NIC Ethernet de 10 Gb com duas portas. As placas conectam-se
a outros dispositivos através de cabos de fibra óptica. Ao usar placas de fita (Fibre
Channel) como exemplo, esta seção descreve como conectar um cabo de fibra
óptica. O procedimento para conectar cabos de fibra óptica é o mesmo para as
duas placas.
Os cabos de fibra óptica exigem transceptores conectáveis com fator-forma pequeno
(SFP+), que são fornecidos com cada canal Fibre Channel complementar. O
diagrama mostra o SFP (1) e o cabo de fibra óptica que é conectado a ele (2).
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Os SFPs suportados estão listados a seguir:
■

Finisar

■

JDSU

Aviso: Os feixes de laser de uma placa de interface óptica ou dentro de uma fibra
óptica podem causar danos aos olhos. Não olhe diretamente para o transceptor
ou aponte o transceptor para os olhos de outra pessoa.
Quando conectar as fibras ópticas, observe o seguinte:
■

Um transceptor óptico tem sensibilidade a eletrostática e deve ser colocado em
um ambiente antiestático e com proteção contra poeira para transporte,
armazenamento e uso.

■

Fibras ópticas e transceptores ópticos que não estão em uso devem ser
protegidos com tampas de proteção contra poeira colocadas adequadamente
nos conectores. Se o transceptor óptico for contaminado, limpe a interface
óptica cuidadosamente.

■

Mantenha a superfície de todos os conectores ópticos limpa e livre de arranhões.

■

Não aperte, torça, dobre ou repare uma fibra óptica.

■

Não dobre a fibra óptica em círculo com um raio menor do que 5 cm. Caso
contrário, a fibra óptica poderá ser danificada, o que reduzirá o desempenho
do sistema ou causará perda de dados.

Para conectar fibras ópticas

1

Coloque pulseiras ou luvas antiestáticas adequadas.

2

Remova a tampa do transceptor óptico da interface da placa de fita (FC HBA
de 8 Gb de duas portas).

3

Remova a fibra óptica da embalagem.

4

Remova as tampas dos conectores ópticos.

5

Ligue o conector óptico à interface da placa.
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6

Verifique se o conector óptico está inserido corretamente no transceptor óptico.

7

Plugue o outro conector óptico da fibra óptica a um switch Fibre Channel.

Consulte “Sobre os cabos” na página 32.

Para conectar os cabos de rede
As portas de rede são acessadas no painel traseiro do dispositivo. A porta de
gerenciamento remoto é destinada ao uso da equipe de Suporte Técnico da
Symantec ou de técnicos de serviço em campo aprovados. A ilustração a seguir
mostra o layout das portas de rede. Inclui as quatro portas Ethernet de 1 Gb à
esquerda e as duas portas Ethernet de 10 Gb à direita. A porta de gerenciamento
remoto (IPMI) está localizada à esquerda das portas Ethernet de 10 Gb.

Cuidado: A primeira porta Ethernet é configurada como NIC1/eth0. A porta é usada
para se conectar à rede privada do cliente. A porta não pode ser usada com uma
rede pública. O appliance não funciona se a porta NIC1/eth0 estiver conectada a
uma rede pública.
As portas Ethernet NIC2/eth1, NIC3/eth2, NIC4/eth3, NIC5/eth4 e NIC6/eth5 podem
ser conectadas a redes públicas.
Consulte “Para conectar os transceptores conectáveis com fator-forma pequeno
(SFP+)” na página 33.

Para conectar o appliance a uma ou mais prateleiras de
armazenamento
A placa PCIe SAS RAID Controller é introduzida no Slot 1 do conjunto de montantes
PCIe 2. Essa placa é instalada na fábrica. Um técnico de campo autorizado pode
substituir uma placa existente ou adicionar uma placa se ela não foi solicitada
originalmente. Os clientes não podem realizar essas operações.
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Os cabos SAS (Serial Attached SCSI) devem ser usados para conectar o appliance
a uma ou mais prateleiras de armazenamento.
Nota: Desde a versão 2.6.0.2 do appliance, o appliance do NetBackup 5230 já não
exige um Symantec Storage Shelf correspondente como primeira unidade de
armazenamento de expansão. Por consequência, todas as prateleiras de
armazenamento que são enviadas com um appliance do NetBackup 5230 versão
2.6.0.2 já não têm as etiquetas amarelas que identificam uma unidade
correspondente.
A primeira prateleira de armazenamento é conectada às portas SAS RAID na placa
PCIe RAID do appliance. As portas SAS_IN na prateleira de armazenamento devem
ser conectadas às portas do SAS RAID no appliance.

36

Instalação do NetBackup 5230
Sobre os cabos

Tabela 1-10

Appliance e componentes da prateleira de armazenamento

Números

Recurso

1

Placa PCIe SAS RAID

2

Portas Ethernet de 1 Gb

3

Porta serial

4

Porta de gerenciamento remoto (IPMI)

5

Portas Ethernet de 10 Gb

6

Prateleiras de armazenamento

Para conectar os cabos SAS

1

Conecte um cabo SAS a cada uma das duas portas marcadas como "SAS_IN"
na prateleira de armazenamento.

2

Conecte a outra extremidade de cada cabo SAS a uma porta na placa PCIe
RAID no appliance.

3

Quando mais de uma prateleira de armazenamento for usada, conecte as
portas SAS_OUT na primeira prateleira às portas SAS_IN na segunda prateleira
de armazenamento.

4

Não conecte as portas SAS_OUT da última prateleira de armazenamento a
qualquer dispositivos.

Consulte “Para conectar os cabos de alimentação” na página 37.

Para conectar os cabos de alimentação
Cuidado: O equipamento deve estar completamente instalado e todos os cabos de
rede devem estar conectados antes de conectar quaisquer dispositivos às fontes
de alimentação.
O appliance do NetBackup tem dois módulos de alimentação que são acessíveis
pelo painel traseiro do dispositivo. Cada módulo exige um cabo de alimentação
CA separado. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação a um módulo de
alimentação e depois conecte a outra extremidade a uma tomada de 120 VCA.
A prateleira de armazenamento tem dois módulos de alimentação que são
acessíveis pelo painel traseiro do dispositivo. Cada módulo exige um cabo de
alimentação CA separado. Conecte cada módulo a uma tomada de 120 VCA.
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Verificação de hardware e ativação do appliance do
NetBackup 5230 e da prateleira de armazenamento
Verifique as informações na Tabela 1-11 após a conclusão da instalação do
hardware e conexões dos cabos, mas antes da ativação dos dispositivos.
Nota: Não anexe dispositivos externos, como unidades de fitas ou clientes de SAN,
ao appliance até que este processo tenha sido concluído.

Aviso: Confirme se toda a energia dos dispositivos está desativada para evitar
ferimentos e danos aos dispositivos.
Verifique se os dispositivos e cabos foram instalados corretamente. A tabela a
seguir fornece instruções sobre como verificar a instalação do dispositivo.
Tabela 1-11

Confirmação da instalação

Componente

Instalação correta

Instalação incorreta

Symantec Storage Shelf

A prateleira de
armazenamento é colocada
com segurança na porção
mais inferior do gabinete do
rack.

A prateleira de
armazenamento foi montada
de maneira insegura ou em
um ponto muito alto no
gabinete do rack.

Appliance do NetBackup

O appliance é colocado com
segurança na porção inferior
do gabinete do rack, acima
da prateleira ou das
prateleiras de
armazenamento.

O appliance foi montado de
maneira insegura ou em um
ponto muito alto no gabinete
do rack.

Cabos de alimentação CA

Os cabos de alimentação CA Apenas um cabo de
do appliance e as prateleiras alimentação é conectado ao
de armazenamento estão
dispositivo.
conectados aos módulos de
alimentação e à fonte de
alimentação CA.

Cabos de unidades SAS

Os cabos SAS conectam as
duas portas RAID no
appliance às duas portas IN
SAS na prateleira de
armazenamento.

Houve uma falha em um ou
ambos os cabos SAS ao
conectar as duas portas RAID
no appliance às duas portas
SAS IN na prateleira de
armazenamento.
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Componente

Instalação correta

Cabos da unidade SAS para Cabos SAS conectam as
mais de uma prateleira de
duas portas SAS IN na
armazenamento, se usados segunda prateleira às portas
SAS OUT na primeira
prateleira.

Instalação incorreta
Houve uma falha em um ou
ambos os cabos de unidade
SAS ao conectar a segunda
prateleira de armazenamento
à primeira.

Para ligar a prateleira de armazenamento
Essas etapas deverão ser seguidas na ordem indicada ao ligar os dispositivos pela
primeira vez.
Cuidado: Você deve ativar cada prateleira de armazenamento para poder ativar
o appliance do NetBackup. Quando as prateleiras de armazenamento forem
inicializadas, passe para a ativação do appliance.
Para ativar as prateleiras de armazenamento

1

Ligue ambos os conectores de alimentação CA no painel traseiro de cada
prateleira de armazenamento a duas saídas principais da fonte de alimentação
CA.

2

Ligue os dois interruptores de alimentação.

3

Aguarde até que o LED de energia do sistema da prateleira de armazenamento
e o LED de status do compartimento global no painel frontal fiquem verdes.
Certifique-se de que os LEDs de status e atividade do disco em cada unidade
de disco estejam verdes. Se não estiverem verdes, entre em contato com o
Suporte Técnico da Symantec.
Consulte “Painel frontal da prateleira de armazenamento” na página 18.

4

Repita esse procedimento para todas as prateleiras de armazenamento.
Consulte “Para ativar o appliance ” na página 39.

Para ativar o appliance
Todos os dispositivos devem estar corretamente instalados e todos os cabos devem
estar conectados adequadamente.
Quando ativar o hardware do NetBackup, não remova nem manuseie nenhum
disco, fibra óptica nem cabo de rede. Caso contrário, poderá haver perda de dados
e o equipamento poderá ser danificado.

39

Instalação do NetBackup 5230
Verificação de hardware e ativação do appliance do NetBackup 5230 e da prateleira de armazenamento

Para ligar o appliance do NetBackup

1

Ligue ambos os conectores de alimentação CA no painel traseiro do appliance
a duas saídas principais da fonte de alimentação CA.

2

Conecte um monitor ao plugue VGA e um teclado a uma das portas USB. Se
houver um alternador KVM disponível, conecte o monitor e o teclado ao
alternador e o alternador ao VGA.

3

Verifique se as prateleiras de armazenamento estão ativadas e se estão em
execução de maneira adequada.

4

Ative o appliance, usando o botão liga/desliga localizado no lado direito do
painel frontal.

5

Determine se o appliance do NetBackup está sendo executado
adequadamente.
- Verifique o status dos LEDs de energia e do indicador de atividade nas
unidades de disco instaladas no painel frontal.
- Verifique os LEDs da fonte de alimentação no painel traseiro.
- Examine todos os LEDs no painel frontal para certificar-se de que o status
do sistema, a energia, a unidade de disco rígido e todas as conexões de cabo
funcionem adequadamente.
Consulte “Verificação de hardware e ativação do appliance do NetBackup
5230 e da prateleira de armazenamento” na página 38.
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2

Instalação do NetBackup
5220
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Documentação do produto

■

Visão geral do produto

■

Para instalar o hardware nos racks

■

Sobre os cabos

■

Verificação de hardware e ativação do NetBackup 5220 e das prateleiras de
armazenamento

Documentação do produto
Este documento descreve procedimentos de instalação de hardware para appliances
do NetBackup 5220 que executam pelo menos a versão 2.6.0.2. O documento está
disponível a clientes e usuários finais.
A tabela a seguir mostra a documentação sobre o hardware do appliance do
NetBackup 5220 e do Symantec Storage Shelf.
Tabela 2-1

Documentação de hardware do NetBackup 5220 e do Symantec
Storage Shelf

Documento

Descrição

Descrição do produto

Descreve todos os aspectos do appliance e da
prateleira de armazenamento. Fornece informações
sobre segurança, conformidade e ambiente.
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Documento

Descrição

Guia de Segurança e Manutenção

Fornece informações detalhadas sobre segurança.
Todos os que trabalham com o hardware associado
ao appliance e à prateleira de armazenamento
devem conhecer todas as precauções de segurança.
Fornece as diretrizes para monitoramento de rotina
e manutenção física do hardware.

A documentação que contém informações sobre os appliances do NetBackup 52xx
pode ser encontrada no seguinte URL:
http://www.symantec.com/docs/DOC2792 (em inglês)
Os documentos fornecidos nesse local incluem:
■

Guia do Administrador do Appliance do NetBackup 52xx

■

Guia de Referência de Comandos do NetBackup 52xx

■

Guia de Solução de Problemas do Appliance do NetBackup 52xx

■

Notas de release do appliance do NetBackup 52xx

Consulte “Visão geral do produto” na página 42.

Visão geral do produto
O NetBackup 5220 é um appliance de backup de alta densidade e alto desempenho.
Ele encapsula as necessidades de backup de rede. É um appliance escalonável
com capacidade interna de 4 TB formatados.
Esse appliance permite adicionar mais 48 ou 72 TB de armazenamento externo
com até dois Symantec Storage Shelves. A prateleira de armazenamento funciona
como uma unidade de expansão que contém 16 módulos de unidade de disco.
Duas das unidades de disco são usadas para paridade. Uma unidade de disco é
um disco de segurança. As 13 unidades de disco restantes fornecem o
armazenamento.
O compartimento do NetBackup 5220 tem 2U de altura e o do Symantec Storage
Shelf tem 3U de altura. Ambos os dispositivos se ajustam em um rack padrão de
19 polegadas.
Consulte as seguintes seções neste documento para obter detalhes adicionais
sobre o hardware.
Consulte “Painéis frontal e traseiro do NetBackup 5220” na página 44.
Consulte “Painéis frontal e traseiro do Symantec Storage Shelf” na página 50.
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Consulte “Dimensões” na página 43.
Consulte “Painéis frontal e traseiro do appliance do NetBackup 5220 – detalhes”
na página 44.
Consulte “Painéis frontal e traseiro do Symantec Storage Shelf – detalhes”
na página 51.
Consulte “Correspondência de hardware e sequência de inicialização” na página 54.

Dimensões
Os dispositivos mais pesados, em qualquer equipamento de rack, devem ser
instalados na parte inferior do rack. Se os dispositivos pesados forem instalados
na parte superior do rack, ele poderá tombar. É possível que alguém se machuque
e podem ocorrer danos ao equipamento. O Symantec Storage Shelf é mais pesado
que o appliance. Portanto, as prateleiras de armazenamento devem ser instaladas
na parte inferior do rack. Instale o appliance acima das prateleiras de
armazenamento.
Na lista a seguir estão descritas as dimensões do appliance:
■

Altura: 8,7 cm (3,5 pol.)

■

Largura: 43,0 cm (16,9 pol.)

■

Profundidade: 70,4 cm (27,8 pol.)

■

Peso: Aproximadamente 22,7 kg (50 lbs)

Os trilhos do rack fornecidos para o appliance podem ser estendidos até 800 mm
(31,5 pol.). O número de peça desses trilhos é AXXPRAIL. A distância é a
profundidade máxima permitida entre as colunas do rack. Se a distância entre as
colunas do rack for superior a 800 mm (31,5 pol.), não será possível instalar os
trilhos e o appliance corretamente. Outros trilhos podem ter comprimentos
diferentes. A largura do appliance é de 482,6 mm (19 pol.).
Na lista a seguir estão descritas as dimensões da prateleira de armazenamento:
■

Altura: 13,1 cm (5,25 pol.)

■

Largura: 44,7 cm (17,6 pol)

■

Profundidade: 56,1 cm (22,1 pol.)

■

Peso: 32,5 kg (71,7 lbs)
Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis
até 914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as
colunas do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm
(36 pol.), não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A
largura da prateleira de armazenamento é de 482,6 mm (19 pol.).
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Consulte “Visão geral do produto” na página 42.

Painéis frontal e traseiro do NetBackup 5220
As figuras a seguir exibem a visão frontal e traseira do appliance do NetBackup
5220.
Figura 2-1

Painel frontal do appliance

Figura 2-2

Painel traseiro do appliance

Consulte “Visão geral do produto” na página 42.

Painéis frontal e traseiro do appliance do NetBackup 5220 – detalhes
Esta seção descreve os painéis frontal e traseiro, as portas e os indicadores do
appliance do NetBackup 5220.
Figura 2-3

Painel frontal do appliance – detalhes
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Tabela 2-2

Detalhes do painel frontal do appliance

Número

Descrição

1

Controle de compartimento do appliance (um à esquerda e um à direita)

2

Módulos de unidade de discos de armazenamento (qtd: 8) para
unidades de disco rígido SAS de 2,5 pol. e 1 TB. Os slots de unidade
de disco são rotulados de 0 a 7, da esquerda para a direita. O slot 7
é um disco de segurança. Essas unidades de disco formam um grupo
RAID 6.

Aviso: Não reorganize as unidades de disco. Os discos devem
permanecer com os slots instalados de fábrica para que o appliance
funcione corretamente.
3

Controle do módulo de unidade de disco (um para cada módulo)

4

Compartimento de unidade slimline (funcionalidade não disponível
para o NetBackup 5220)

5

Flex Bay contendo duas unidades de disco rígido (HDD, hard disk
drive) SATA não trocáveis a quente. Essas unidades de disco formam
um grupo RAID 1. As duas unidades SATA estão incluídas no appliance
como discos do sistema.

6

Painel de controle

O painel de controle está localizado no canto superior direito do painel frontal do
appliance.
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Figura 2-4

Painel de controle do appliance

Tabela 2-3

Detalhes do painel de controle do appliance

Número
1

Imagem

Função do LED
Atividade do disco rígido
Luz verde piscando aleatoriamente indica atividade na
unidade de disco rígido (SAS).
Nenhuma luz indica que não há atividade na unidade de
disco rígido.

2

Atividade da NIC 1
Luz verde contínua indica que há uma ligação entre o
sistema e a rede à qual está conectado.
Luz verde piscando indica atividade na rede.

3

Atividade da NIC 2
Luz verde contínua indica que há uma ligação entre o
sistema e a rede à qual está conectado.
Luz verde piscando indica atividade na rede.

46

Instalação do NetBackup 5220
Visão geral do produto

Número
4

Imagem

Função do LED
Luz âmbar contínua para o Status do Sistema indica uma
condição crítica ou irrecuperável.
Luz contínua verde indica uma operação normal.
Luz verde piscando indica redução de desempenho.
Luz âmbar piscando indica uma condição estável.
Nenhuma luz indica a execução do POST ou que o
sistema está inoperante.

5

Ligar/Hibernar
Luz verde contínua indica que o sistema tem energia
aplicada a ele ou está em estado S0.
Luz verde piscando indica que o sistema está inativo ou
em estado ACPI S1.
Nenhuma luz indica que a alimentação está desativada
ou que o sistema está no estado ACPI S4 ou S5.

6

Identificação do sistema
Luz azul contínua indica que a identificação do sistema
está ativa.
Nenhuma luz indica que a identificação do sistema está
inativa.

Cada um dos oito módulos de unidade de disco SAS contém uma unidade de disco.
Um disco em de um suporte define o “módulo de disco”.
As figuras a seguir mostram a atribuição dos slots nos módulos de disco rígido do
appliance. O slot 7 contém o disco de segurança. Esses discos vêm formatados
de fábrica. Mantenha os discos em seus locais originais.
Figura 2-5

Locais dos slots de módulos de unidade de disco do appliance

Cada módulo contem dois LEDs. O LED à esquerda de cada módulo (1) indica
Energia ou Atividade. O LED à direita (2) indicará falhas no disco se houver alguma
falha.
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Figura 2-6

LEDs de unidade de disco do appliance

A tabela a seguir relaciona as indicações dos LEDs do módulo da unidade de disco
do appliance.
Tabela 2-4

Indicações do LED da unidade de disco do appliance

LED

Cor

Indicação

Alimentação/atividade

Verde constante

A alimentação da unidade de disco
está ligada.

Verde piscando

A atividade da unidade de disco está
presente.
Falha

Âmbar constante

Ocorre uma falha da unidade de disco.

Apagado

Não ocorre falha da unidade de disco.

A fotografia e a lista a seguir descrevem o painel traseiro do appliance
Figura 2-7

Detalhes do painel traseiro do appliance
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Tabela 2-5

Detalhes do painel traseiro do appliance

Número

Descrição

1

Slots das placas de expansão (qtd 2) de perfil baixo do PCI
Express (PCIe)

2

Slots de placa de expansão do PCIe de altura total (qtd 3)

3

Módulo de alimentação superior

4

Tomada de energia superior

5

Tomada de energia inferior

6

Módulo de alimentação inferior

7

Módulo de expansão de E/S (não disponível)

8

Porta de gerenciamento remoto, também conhecida como porta
IPMI

9

Porta NIC2 Ethernet para rede ou laboratório de produção do
cliente

10

Porta Ethernet de gerenciamento privado NIC1 para laptop

11 e 12

Portas USB 2.0

13

Conector B serial DB-9 (reservado)

14

Porta do array de gráficos de vídeo (VGA, Video Graphics
Array)

15

Conector A serial RJ-45

Um conjunto de montantes PCIe inclui cinco slots de placas de expansão PCIe.
Os 5 slots do PCIe são numerados de cima para baixo e da esquerda para a direita.
O seguinte diagrama identifica os 5 slots.
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Figura 2-8

Números dos slots do appliance do PCIe

Algumas configurações do appliance incluem placas HBA FC para VMware,
eliminação de duplicação otimizada sobre FC ou conectividade de biblioteca de
fita.
Quando as placas FC HBA forem instaladas nos slots 2 e 4, elas poderão ser
usadas como placas do Fibre Transfer Media Server (FTMS). Uma porta em cada
placa estará configurada como a porta do iniciador. Essa porta é exibida em amarelo
no diagrama a seguir. A outra porta estará configurada como a porta de destino,
exibida em azul. Uma placa HBA FC instalada no slot 3 pode ser usada como
iniciador da eliminação de duplicação em fita.
Figura 2-9

Portas FTMS

Consulte “Visão geral do produto” na página 42.

Painéis frontal e traseiro do Symantec Storage Shelf
As figuras a seguir exibem a visão frontal e traseira do Symantec Storage Shelf.

50

Instalação do NetBackup 5220
Visão geral do produto

Figura 2-10

Figura 2-11

Painel frontal do Symantec Storage Shelf

Painel traseiro do Symantec Storage Shelf

Consulte “Visão geral do produto” na página 42.

Painéis frontal e traseiro do Symantec Storage Shelf – detalhes
O painel frontal da prateleira de armazenamento contém 16 módulos de unidade
de disco SAS. Duas unidades de disco são usadas para paridade. O slot 16 contém
a unidade de disco que será usada como disco de segurança. Treze unidades de
disco compõem o volume de armazenamento RAID 6.
A ilustração a seguir mostra as atribuições do slot para as unidades de disco.
Figura 2-12

Atribuições do slot da unidade de disco da prateleira de
armazenamento

O painel frontal mostra dois grupos diferentes de LEDs;
■

Dois LEDs cada por módulo de disco, para um total de 16 conjuntos de LEDs
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■

Seis LEDs do sistema que mostram o status do dispositivo inteiro

Ambos os grupos de LEDs são mostrados no diagrama a seguir.
Figura 2-13

LEDs do painel frontal da prateleira de armazenamento

Os LEDs do painel frontal são explicados na tabela a seguir.
Tabela 2-6

LEDs do painel frontal da prateleira de armazenamento

Número do Nome do LED
LED

Estados

Indicações

1

Alimentação do
sistema

Apagado

Desligado

Verde constante

Ligado

Status do
compartimento
global

Apagado

Desligado

Verde constante

Ligado

Âmbar

Uma fonte de alimentação
desligada

2

Vermelho

Ambas as fontes de
alimentação desligadas
3

Reservado

N/D

N/D

4

Status da unidade
de disco

Verde

Operação normal

Âmbar

Operação não normal

Alimentação e
atividade da
unidade de disco

Azul

Operação normal

Âmbar

Operação não normal

Atividade nº 1 do
módulo de E/S

Apagado

Sem atividade

Luz verde contínua

Atividade

5

6
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Número do Nome do LED
LED

Estados

Indicações

7

Atividade nº 2 do
módulo de E/S

Apagado

Sem atividade

Verde intermitente

Atividade

Pulsação

Apagado

Sistema desligado

Pisca em verde uma vez
cada 4 segundos

Um módulo de E/S é
conectado a um appliance

Pisca em verde uma vez
cada 2 segundos

Dois módulos de E/S são
conectados a um appliance.

8

Cada módulo de E/S no Symantec Storage Shelf contém três portas de rede, uma
porta serial, uma porta SAS IN e uma porta SAS OUT. Uma fonte de alimentação
com ventiladores está localizada abaixo de cada módulo de E/S.
Figura 2-14

Painel traseiro da prateleira de armazenamento

Número

Componente

Função

1

Porta serial

Utilizada pelo Suporte Técnico da Symantec.

2

Trava de liberação

Desbloqueia os módulos de E/S e permite a remoção
do módulo.

3

Módulo de E/S nº 1

Oferece conectividade redundante entre uma prateleira
de armazenamento e um appliance, ou entre
prateleiras de armazenamento.

4

Porta SAS_IN

Conecta uma prateleira de armazenamento a um
appliance, ou a outras prateleiras de armazenamento.

5

Porta SAS_OUT

Conecta uma prateleira de armazenamento a outra
quando houver mais de uma.
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Número

Componente

Função

6

Módulo de E/S nº 2

Oferece conectividade redundante entre uma prateleira
de armazenamento e um appliance, ou entre
prateleiras de armazenamento.

7

Fonte de alimentação Conecta uma fonte de alimentação redundante CA a
nº 1
uma prateleira de armazenamento.

8

Ventilador nº 1

Fornece refrigeração a ar para a Fonte de alimentação
nº 1 e para a prateleira de armazenamento. Consulte
as informações sobre monitoramento de hardware no
Guia do Administrador do NetBackup 52xx para obter
detalhes.

9

Ventilador nº 2

Fornece refrigeração a ar para a Fonte de alimentação
nº 1 e para a prateleira de armazenamento. Consulte
as informações sobre monitoramento de hardware no
Guia do Administrador do NetBackup 52xx para obter
detalhes.

10

Fonte de alimentação Conecta uma fonte de alimentação redundante CA a
nº 2
uma prateleira de armazenamento.

11

Ventilador nº 3

Fornece refrigeração a ar para a Fonte de alimentação
nº 2 e para a prateleira de armazenamento. Consulte
as informações sobre monitoramento de hardware no
Guia do Administrador do NetBackup 52xx para obter
detalhes.

12

Ventilador nº 4

Fornece refrigeração a ar para a Fonte de alimentação
nº 2 e para a prateleira de armazenamento. Consulte
as informações sobre monitoramento de hardware no
Guia do Administrador do NetBackup 52xx para obter
detalhes.

Consulte “Para conectar um appliance e uma ou mais prateleiras de
armazenamento” na página 66.

Correspondência de hardware e sequência de inicialização
O appliance do NetBackup 5220 tem requisitos de inicialização específicos quando
usado com pelo menos uma prateleira de armazenamento.
A ordem de inicialização do appliance do NetBackup 5220 e da prateleira de
armazenamento vem em seguida.
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■

Certifique-se de ter um conjunto compatível de um appliance e uma prateleira
de armazenamento.
Será possível consultar as etiquetas amarelas no painel traseiro da prateleira
de armazenamento quando a película protetora for removida da prateleira.
Será possível encontrar os números de série do appliance e da prateleira de
armazenamento na parte traseira da prateleira. No lado direito da prateleira de
armazenamento, puxe a etiqueta do chassi.

■

O número do HOST se refere ao appliance.

■

Você pode encontrar o número de série do appliance no painel traseiro do
appliance. O número está localizado abaixo da porta IPMI.

■

Compare o número de série com os números correspondentes na prateleira
de armazenamento.

■

Ative uma prateleira de armazenamento e reserve tempo para que a prateleira
do armazenamento seja inicializada.

■

Ative as outras prateleiras de armazenamento, se tiver mais de uma prateleira.
Deixe que cada prateleira seja inicializada antes de ativar a próxima prateleira.

■

Ative o appliance.
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Nota: Quando todos os sistemas tiverem sido inicializados, certifique-se de não
desconectar as unidades nem desligá-las sem desativar cuidadosamente. Se você
interromper a comunicação entre o appliance e as prateleiras de armazenamento,
será necessário realizar tarefas adicionais.
Mude a ordem de inicialização por meio do BIOS do sistema.
Importe a configuração externa dos arrays RAID de armazenamento.
Consulte “Para remover a película protetora da prateleira de armazenamento”
na página 57.
Consulte “Para ativar a prateleira de armazenamento e o appliance” na página 71.

Sobre o fluxo de instalação
Aviso: O equipamento e os containers do NetBackup podem pesar um excedente
de 31,75 kg (70 lb). O manuseio impróprio pode resultar em ferimentos ou danos
ao equipamento. Use técnicas, ferramentas e materiais adequados quando
manusear o equipamento do NetBackup.
O fluxo de instalação do hardware é o seguinte:
■

Entender o appliance do NetBackup e o Symantec Storage Shelf.

■

Verifique as precauções de segurança.

■

Verifique os requisitos de instalação.
Os trilhos do rack fornecidos para o appliance podem ser estendidos até 800
mm (31,5 pol.). O número de peça desses trilhos é AXXPRAIL. A distância é a
profundidade máxima permitida entre as colunas do rack. Se a distância entre
as colunas do rack for superior a 800 mm (31,5 pol.), não será possível instalar
os trilhos e o appliance corretamente. Outros trilhos podem ter comprimentos
diferentes. A largura do appliance é de 482,6 mm (19 pol.).
Os trilhos do rack fornecidos para o Symantec Storage Shelf são extensíveis
até 914 mm (36 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as
colunas do rack. Se a distância entre as colunas do rack for superior a 914 mm
(36 pol.), não será possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A
largura da prateleira de armazenamento é de 482,6 mm (19 pol.).

■

Desembale os dispositivos.

■

Instale os trilhos do rack nos racks de equipamento do appliance do NetBackup
e do Symantec Storage Shelf. A prateleira de armazenamento é mais pesada
do que o appliance. Todas as prateleiras de armazenamento devem ser
instaladas na parte inferior do rack, no appliance.
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■

Instale o appliance do NetBackup e o Symantec Storage Shelf nos trilhos do
rack. O appliance pesa 2 U e a prateleira de armazenamento pesa 3 U. Os
pinos guia nos dispositivos são usados para posicionar os dispositivos
corretamente no trilho. Ele se assenta completamente no interior do rack.

■

Os parafusos são fornecidos com o hardware, conforme necessário. Insira os
parafusos no rack. Use os parafusos nas partes traseira e frontal para fixar os
dispositivos no rack.

■

Se os trilhos do appliance tiverem pinos integrados em vez de parafusos, fixe
os pinos nos orifícios do rack. O pino azul indica a parte inferior do trilho.

■

Conecte os dois cabos SAS entre o appliance e o Symantec Storage Shelf mais
próximo ao appliance.

■

Conecte os dois cabos de alimentação fornecidos para cada dispositivo nas
fontes de alimentação CA adequadas.

■

Ative a prateleira de armazenamento primeiro e deixe-a inicializar. Se houver
duas prateleiras de armazenamento, ative aquela que não está conectada ao
appliance. Quando essa prateleira de armazenamento tiver sido inicializada,
ative a outra prateleira de armazenamento e deixe-a inicializar.

■

Ativar o appliance

■

Certifique-se de que os dispositivos estejam em operação corretamente e inicie
a configuração do dispositivo.

Consulte “Para instalar o hardware nos racks” na página 57.

Para instalar o hardware nos racks
Quando você tiver todas as ferramentas e o equipamento necessário, poderá iniciar
a instalação do hardware. Por causa do peso, é recomendado instalar a prateleira
(ou prateleiras) de armazenamento na parte inferior do rack.

Para remover a película protetora da prateleira de armazenamento
O Symantec Storage Shelf é fornecido com uma película protetora transparente
na parte superior, inferior e nos lados do chassi. Os painéis frontal e traseiro não
incluem nenhuma película. É necessário remover a película para instalar a prateleira
de armazenamento no rack. A prateleira de armazenamento não será instalada
corretamente se a película não for removida.
Duas etiquetas amarelas estão localizadas na parte superior traseira do chassi e
passam pelo painel traseiro. Essas etiquetas contêm números de série do appliance
e da prateleira de armazenamento.
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Para remover a película protetora e as etiquetas
Aviso: Certifique-se de que outra pessoa esteja disponível para ajudá-lo a erguer
a prateleira de armazenamento.

1

Remova a parte superior das etiquetas amarelas da película protetora.

2

Não descarte as etiquetas.

3

Remova a película protetora da parte superior traseira da prateleira de
armazenamento.

4

Recoloque as etiquetas na parte superior da prateleira de armazenamento ou
guarde-as em local seguro. Poderá ser necessário consultar as etiquetas
posteriormente.

5

Levante uma extremidade da prateleira de armazenamento e remova a película
da parte inferior do chassi.

6

Quando aproximadamente metade da película estiver removida, levante a
outra extremidade da prateleira de armazenamento e remova o restante da
película.

7

Remova a película das laterais da prateleira de armazenamento.

8

Descarte toda a película.

Consulte “Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf” na página 58.

Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf
Os trilhos de montagem esquerdo e direito do Symantec Storage Shelf são
fornecidos como uma só unidade. A parte frontal e a traseira de cada trilho deslizam
alguns centímetros para permitir o encaixe preciso no gabinete do rack. A parte
inferior de cada trilho inclui uma saliência de metal resistente sobre a qual o
Symantec Storage Shelf se apoia.
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Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf

1

Obtenha os trilhos de montagem esquerdo e direito. As partes frontais desses
trilhos são montadas na frente das colunas metálicas verticais do gabinete do
rack.

2

De frente para o gabinete do rack, alinhe o trilho esquerdo sobre a coluna
metálica vertical no lado esquerdo do rack. Confirme se a saliência de suporte
está sobre a parte inferior do trilho e dentro do gabinete. A prateleira de
armazenamento é posicionada sobre a saliência.

3

Coloque o pino de alinhamento no orifício superior do trilho. Verifique se ele
passa através do gabinete e é fixado na traseira do pino.

4

Use um parafuso de rack padrão no orifício inferior do trilho para fixar o trilho
no rack.

5

Deslize a traseira do trilho de montagem para dentro da coluna de metal traseira
do rack.

6

Repita essas etapas para o trilho de montagem no lado direito do rack. Verifique
se a saliência de suporte está sobre a parte inferior do trilho, dentro do
gabinete.

Consulte “Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack” na página 59.

Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack
Verifique se os trilhos de montagem esquerdo e direito foram instalados com êxito.

Uma prateleira de armazenamento totalmente carregada pesa até 33 kg(73 lb).
Para mover e instalar cada dispositivo, são necessárias mais de duas pessoas.
Será possível remover as fontes de alimentação se você quiser diminuir o peso
durante a instalação.
Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack

1

Use pulseira e luvas antiestáticas.

2

Deslize o Symantec Storage Shelf pelos trilhos de montagem para dentro do
gabinete do rack.

3

Aperte todos os parafusos com uma chave Phillips M4.
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4

Verifique se a prateleira de armazenamento está devidamente encaixada e
se todos os parafusos estão firmes.

5

Fixe as alças esquerda (1) e direita (2) do rack nas colunas do rack com os
parafusos fornecidos.

Consulte “Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf” na página 58.

Para instalar os trilhos do rack do NetBackup 5220
Antes de instalar os dispositivos no gabinete do rack, determine as posições de
instalação dos trilhos guia sem ferramentas de acordo com o planejamento de
instalação dos dispositivos.
Para instalar os trilhos guia do NetBackup 5220

1

De frente para o gabinete do rack, coloque o trilho guia esquerdo na coluna
esquerda do gabinete do rack.

2

Mantenha a parte inferior do trilho guia em paralelo à parte inferior da posição
de instalação planejada.

3

Insira os pinos guia das partes dianteira e traseira dos trilhos guia nos orifícios
existentes nas colunas dianteira e traseira do gabinete.

4

Puxe os extensores de trilho esquerdo e direito até onde for possível fazê-lo
com facilidade e segurança.

Consulte “Para instalar o appliance do NetBackup 5220 em um rack” na página 60.

Para instalar o appliance do NetBackup 5220 em um rack
Verifique se os trilhos guia foram instalados com êxito.

Um dispositivo totalmente carregado pesa até 33 kg(73 lb). Para mover e instalar
o dispositivo, são necessárias mais de duas pessoas.
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Para instalar o NetBackup 5220 em um rack

1

Use pulseira e luvas antiestáticas.
Nota: Localize os três parafusos pesados que se projetam das laterais esquerda
e direita do NetBackup 5220. Esses três parafusos se encaixam nos três slots
dos extensores do trilho.

2

Com pelo menos duas pessoas, levante o NetBackup 5220 e coloque-o nos
extensores do trilho. Verifique se os slots do trilho se encaixam com firmeza
nos parafusos nas laterais do dispositivo.

3

Deslize o dispositivo suavemente para dentro do rack.

4

Se necessário, instale uma placa de montagem na parte frontal de cada trilho
e use um parafuso para fixá-la.

5

Repita as etapas anteriores para instalar um trilho guia no lado direito do
gabinete.

Consulte “Para instalar os trilhos do rack do NetBackup 5220” na página 60.

Sobre os cabos
Este capítulo descreve como conectar os cabos do NetBackup 5220, inclusive
cabos de rede, cabos de fibra óptica e cabos de alimentação.
Consulte “Exemplos de cabos” na página 61.
Consulte “Para conectar o cabo VGA (opcional)” na página 63.
Consulte “Para conectar os cabos de rede” na página 63.
Consulte “Para conectar as fibras ópticas” na página 64.
Consulte “Para conectar os cabos de alimentação do NetBackup 5220”
na página 65.
Consulte “Para conectar os cabos de alimentação do Symantec Storage Shelf”
na página 65.

Exemplos de cabos
A tabela a seguir mostra os exemplos de cabos.
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Tabela 2-7

Cabos

Componente
Cabo adaptador PS/2 para USB

Cabo KVM

Cabo de rede 100/1000 Mbit/s

Fibra multimodo LC

Cabo de interconexão SAS (com conectores
RAID)

Cabo de alimentação CA

Exemplo
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Consulte “Para conectar o cabo VGA (opcional)” na página 63.

Para conectar o cabo VGA (opcional)
A conexão do cabo da matriz de gráficos de vídeo (VGA, Video Graphics Array) é
opcional. É possível conectar o cabo diretamente a um computador ou por meio
de um adaptador ou chave de teclado, vídeo e mouse (KVM, Keyboard Video
Mouse).
Para conectar o cabo VGA

1

Insira o conector de um cabo VGA na porta de vídeo no lado inferior esquerdo
do painel traseiro do appliance do NetBackup 5220.

2

Conecte a outra extremidade do cabo em uma chave ou adaptador KVM.

Consulte “Sobre os cabos” na página 61.

Para conectar os cabos de rede
O appliance do NetBackup 5220 inclui duas portas Ethernet de 1 GB e uma porta
de gerenciamento remoto. Essas portas são acessadas no painel traseiro do
dispositivo.
Figura 2-15

Portas de rede do appliance (painel traseiro)
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Tabela 2-8

Portas de interface de rede

Porta

Detalhes

NIC1/eth0

A porta Ethernet de rede privada/gerenciamento fornece um
canal para o gerenciamento do sistema do NetBackup 5220.
O endereço IP padrão é 192.168.1.1.

NIC2/eth1

A porta Ethernet de rede pública fornece um canal para o
backup dos dados do cliente.

IPMI

A porta da interface de gerenciamento de plataforma
inteligente permite a coleta de dados remotos e o
monitoramento do status do hardware.

Consulte “Sobre os cabos” na página 61.

Para conectar as fibras ópticas
O NetBackup 5220 suporta uma placa de saída de fita (Fibre Channel, FC) e uma
NIC 10 GE, ambas conectadas a outros dispositivos por meio de fibras ópticas.
Usando a placa de saída de fita (Fibre Channel) como exemplo, esta seção descreve
como conectar uma fibra óptica. O procedimento para conectar uma fibra óptica à
NIC 10GE é igual ao usado para conectar uma fibra óptica à placa de saída de fita
(Fibre Channel).
Cuidado: Os feixes de laser de uma placa de interface óptica ou dentro de uma
fibra óptica podem causar danos aos olhos. Quando instalar ou fizer a manutenção
de fibras ópticas ou transceptores ópticos, não olhe diretamente para a saída da
fibra óptica ou do transceptor.
Quando conectar fibras ópticas, observe o seguinte:
■

Um transceptor óptico é sensível à eletrostática e deve ser colocado em um
ambiente antiestático e à prova de poeira para transporte, armazenamento e
uso.

■

As fibras ópticas e transceptores ópticos fora de uso devem ser protegidos com
tampões. Se o transceptor óptico for contaminado, limpe cuidadosamente a
interface óptica.

■

Mantenha a superfície de todos os conectores ópticos limpa e livre de arranhões.

■

Não aperte, torça, dobre ou repare uma fibra óptica. Não dobre a fibra óptica
em círculos com raio inferior a 5 cm. Caso contrário, a fibra óptica poderá ser
danificada, o que reduzirá o desempenho do sistema ou causará perda de
dados.
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Para conectar fibras ópticas

1

Retire a tampa do transceptor óptico da interface da placa de saída de fita (2
portas, HBA FC de 8Gb, Fibre Channel).

2

Remova uma fibra óptica de sua embalagem.

3

Remova as tampas dos conectores ópticos.

4

Ligue o conector óptico à interface da placa.

5

Certifique-se de que o conector óptico seja inserido com firmeza no transceptor
óptico.

6

Conecte o outro conector óptico da fibra óptica a um switch FC ou a uma
biblioteca de fitas.

Consulte “Sobre os cabos” na página 61.

Para conectar os cabos de alimentação do NetBackup 5220
O appliance tem dois módulos de alimentação, um empilhado sobre o outro, e
acessíveis pelo painel traseiro do dispositivo. Cada módulo requer um cabo de
alimentação CA e uma tomada de alimentação CA separados.
Quando conectar o cabo de alimentação, use uma pulseira antiestática para evitar
ferimentos.
Para conectar os cabos de alimentação do NetBackup 5220:

1

Conecte uma extremidade de um cabo de alimentação a um módulo de
alimentação do NetBackup 5220.

2

Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada CA.

3

Conecte o segundo cabo de alimentação ao segundo módulo de alimentação
e a uma segunda tomada.

4

Verifique se ambos os cabos de alimentação CA estão conectados e que o
aterramento foi realizado corretamente.

Consulte “Para conectar o cabo VGA (opcional)” na página 63.

Para conectar os cabos de alimentação do Symantec Storage Shelf
A prateleira de armazenamento tem dois módulos de alimentação, um ao lado do
outro, e acessíveis pelo painel traseiro do dispositivo. Cada módulo requer um
cabo de alimentação CA e uma tomada de alimentação CA separados. As
informações fornecidas nesta seção serão aplicáveis se você estiver usando uma
ou duas prateleiras de armazenamento com o appliance.
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Quando conectar o cabo de alimentação, use uma pulseira antiestática para evitar
danos a componentes ou ferimentos em pessoas.
Para conectar os cabos de alimentação do Symantec Storage Shelf

1

Conecte uma extremidade de um cabo de alimentação a um módulo de
alimentação do Symantec Storage Shelf.

2

Conecte a outra extremidade do cabo de alimentação a uma tomada CA.

3

Conecte o segundo cabo de alimentação ao segundo módulo de alimentação
e a uma segunda tomada.

4

Verifique se ambos os cabos de alimentação CA estão conectados e que o
aterramento foi realizado corretamente.

Consulte “Sobre os cabos” na página 61.

Para conectar um appliance e uma ou mais prateleiras de
armazenamento
As figuras a seguir mostram as conexões do painel traseiro entre o appliance e as
prateleiras de armazenamento. Os cabos SAS são fornecidos para conectar os
dispositivos. Dois cabos SAS são enviados com cada prateleira de armazenamento.
O comprimento máximo suportado de cada cabo SAS é 1 metro (3,28 pés).
O appliance do NetBackup 5220 release 2.5 e posterior suporta a adição de uma
ou duas prateleiras de armazenamento.
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Figura 2-16

O appliance do NetBackup 5220 conectado a duas prateleiras de
armazenamento - atual

A figura a seguir mostra o appliance conectado a duas prateleiras de
armazenamento. Nesta ilustração, os componentes principais do hardware do
appliance e das duas prateleiras de armazenamento estão levemente escondidos.
Os quatro cabos e portas SAS são vistos mais facilmente.
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Figura 2-17

O appliance do NetBackup 5220 conectado a duas prateleiras de
armazenamento - portas e cabos

O esquema a seguir mostra as portas OUT SAS no appliance. São mostradas
portas IN e OUT SAS nas prateleiras de armazenamento. Os cabos conectam o
seguinte:
■

AS portas IN SAS da prateleira de armazenamento nº 1 conectam-se ao
appliance.

■

As portas OUT SAS da prateleira de armazenamento nº 1 conectam-se às
portas IN SAS da prateleira de armazenamento nº 2.

■

As portas OUT SAS da prateleira de armazenamento nº 2 não se conectam a
qualquer outro dispositivo.

O esquema a seguir mostra as portas que são usadas no appliance e as prateleiras
de armazenamento.
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Figura 2-18

O appliance do NetBackup 5220 conectado a duas prateleiras de
armazenamento - esquemático

Consulte “Painéis frontal e traseiro do Symantec Storage Shelf – detalhes”
na página 51.

Verificação de hardware e ativação do NetBackup
5220 e das prateleiras de armazenamento
Esta seção contém informações que devem ser verificadas após concluir a
instalação do hardware e as conexões dos cabos, mas antes do dispositivo ser
ligado.

Certifique-se de evitar ferimentos pessoais ou danos ao dispositivo. Para verificar
a instalação do dispositivo e as conexões dos cabos, confirme que toda a
alimentação do appliance está desligada.
Verifique se o dispositivo e os cabos estão instalados corretamente. A tabela a
seguir contém as instruções podem ser usadas para verificar a instalação do
dispositivo e as conexões dos cabos.
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Tabela 2-9

Confirmação da instalação

Componente

Instalação correta

Instalação incorreta

Appliance do
NetBackup 5220

O appliance está posicionado
O appliance está inclinado ou
com firmeza no gabinete do rack. solto no gabinete do rack.

Symantec Storage
Shelf

A prateleira, ou prateleiras, está
fixada ao gabinete do rack.

A prateleira está inclinada ou
solta no gabinete do rack.

Cabos de alimentação Os cabos de alimentação CA do ■
CA
appliance são firmemente
conectados entre os módulos de
alimentação do dispositivo e a
■
fonte de alimentação CA
principal.

Apenas um cabo de
alimentação é conectado a
cada dispositivo.
Não há nenhum cabo de
alimentação conectado ao
dispositivo.

Os cabos de alimentação CA da
prateleira de armazenamento são
firmemente conectados entre os
módulos de alimentação do
dispositivo e a fonte de
alimentação CA principal.
Cabos SAS

Os cabos SAS conectam a placa ■
de RAID do appliance às portas
SAS_IN da primeira prateleira de
armazenamento.
■
Os cabos SAS conectam as
portas SAS_OUT da primeira
prateleira de armazenamento às
portas SAS_IN da segunda
prateleira de armazenamento.
■

Cabos SAS não são
conectados à placa de RAID
do appliance.
Os cabos SAS conectam a
placa de RAID do appliance
às outras portas (não
SAS_IN) da primeira
prateleira de
armazenamento.
As portas SAS_IN da
segunda prateleira de
armazenamento não são
conectadas às portas
SAS_OUT da primeira
prateleira de
armazenamento.

Consulte “Para ativar a prateleira de armazenamento e o appliance” na página 71.
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Para ativar a prateleira de armazenamento e o appliance
Cuidado: Se você estiver usando o appliance com um ou dois Symantec Storage
Shelfs, ligue primeiro o Storage Shelf 1. Essa prateleira de armazenamento é
conectada ao appliance. Após a inicialização do Storage Shelf 1, ligue o Storage
Shelf 2. Essa prateleira de armazenamento é conectada ao Storage Shelf 1.
Todos os dispositivos devem estar instalados corretamente e todos os cabos devem
estar conectados adequadamente.
Quando ativar o appliance, não remova ou manuseie discos, fibras ópticas ou
cabos de rede. Caso contrário, poderá haver perda de dados e o equipamento
poderá ser danificado.

71

Instalação do NetBackup 5220
Verificação de hardware e ativação do NetBackup 5220 e das prateleiras de armazenamento

Para ligar o appliance

1

Conecte ambos os conectores de CA no lado direito do painel traseiro do
appliance às duas tomadas de CA principais.

A tabela a seguir relaciona os componentes dos módulos de potência do
appliance.

2

Número

Componente

1

Ventilador

2

Alça do módulo

3

Indicador de ligado/alarme

4

Tomada de CA

5

Feixe de mola

Ative a alimentação na parte frontal do appliance. O botão para liga/desliga
fica próximo ao painel de controle, no lado direito do appliance.

O interruptor Liga/Desliga do appliance está localizado no painel de controle na
parte frontal do dispositivo, no canto superior direito.
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Figura 2-19

Painel de controle e interruptor Liga/Desliga do NetBackup 5220

Figura 2-20

Interruptor Liga/Desliga do appliance do NetBackup 5220

Consulte o Painel de controle na parte frontal direita do appliance para obter mais
informações. Para ver as mensagens de status do sistema, role a tela para baixo.
Use os botões para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo para acessar
as mensagens.
Verifique o status dos LEDs de unidade de disco no painel frontal do appliance
para determinar se eles funcionam corretamente. Verifique os LEDs das fontes de
alimentação na traseira do appliance para confirmar se eles funcionam
corretamente.
Consulte “Verificação de hardware e ativação do NetBackup 5220 e das prateleiras
de armazenamento” na página 69.
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3

Configuração inicial
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre diretrizes de configuração do appliance

■

Sobre as páginas de configuração inicial no NetBackup Appliance Web Console

■

Para executar a configuração inicial em um appliance do NetBackup 52xx
através do NetBackup Appliance Web Console

■

Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor mestre do 52xx
através do NetBackup Appliance Shell Menu

■

Para configurar um servidor mestre para comunicar-se com o servidor de mídia
do appliance

■

Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor de mídia do 52xx
através do NetBackup Appliance Shell Menu

■

Sobre a configuração do tamanho da unidade máxima de transmissão

■

Para fazer o download dos pacotes do cliente NetBackup a um cliente em um
appliance do NetBackup

■

Para fazer o download do Console de administração do NetBackup de um
appliance do NetBackup a um computador Windows

■

Para instalar o software-cliente NetBackup em clientes através de
compartilhamentos CIFS e NFS

Sobre diretrizes de configuração do appliance
Use as seguintes diretrizes de configuração do appliance quando implementar
novos appliances:

Configuração inicial
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Tabela 3-1
Parâmetro

Diretrizes de configuração do appliance

Descrição

Conectividade
Quando você executar a configuração inicial do appliance, a Symantec recomenda tomar
durante a
precauções para evitar a perda de conectividade. Qualquer perda de conectividade durante a
configuração inicial configuração inicial levará a falhas.
O computador que você usa para configurar o appliance deve estar configurado para evitar os
seguintes eventos:

Nomes e
endereços
necessários

■

Circunstâncias que fazem com que o computador seja suspenso

■

Circunstâncias que fazem com que o computador seja desligado ou perca potência

■

Circunstâncias que fazem com que o computador perca a conexão de rede

Antes da configuração, reúna as seguintes informações:
■

Endereços IP da rede, máscara de rede e endereços IP do gateway do appliance.

■

Nomes de rede de todos os appliances

■

Informações de DNS ou host
Se o DNS for usado, certifique-se de que os nomes de rede de todos os appliances e o
servidor mestre sejam de DNS que pode ser resolvido (FQHN e nome curto).

Nota: Se o DNS não for usado, certifique-se de digitar as entradas de host apropriadas para
o appliance durante a configuração inicial.
■

■

Senha de acesso ao appliance
A senha padrão de acesso ao appliance é P@ssw0rd.
Nomes das unidades de armazenamento do NetBackup
Os campos Storage Name aparecerão somente quando você configurar o appliance como
um servidor de mídia. É possível mudar os nomes padrão ou mantê-los.

Nota: Somente o nome da unidade de armazenamento pode ser personalizado durante a
configuração da função do appliance da mídia.
Os valores padrão que aparecem no Console de administração do NetBackup para as
unidades de armazenamento e os pools de discos são:
■ No AdvancedDisk:
Nome da unidade de armazenamento padrão: stu_adv_<nome_do_host>
Nome do pool de discos padrão: dp_adv_<nome_do_host>
■ Para a eliminação de dados duplicados do NetBackup:
Nome da unidade de armazenamento padrão: stu_disk_<nome_do_host>
Nome do pool de discos padrão: dp_disk_<nome_do_host>
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Parâmetro

Descrição

Uso da porta de
firewall

Certifique-se de que as seguintes portas estejam abertas em qualquer firewall existente entre
um servidor mestre e um servidor de mídia:
■

13724 (vnetd)

■

13720 (bprd)

■

1556 (PBX)

■

7578 (específico para o appliance 5220 quando o protocolo TCP for usado)

Para obter mais informações sobre portas de firewall do NetBackup e do appliance do NetBackup,
consulte a seguinte nota técnica no site de Suporte da Symantec:
http://www.symantec.com/docs/TECH178855
Função do servidor Para configurar o appliance do NetBackup como um servidor de mídia, o servidor mestre que
de mídia
você planeja usar com ele deve ser atualizado com o novo nome de servidor de mídia do
appliance. Se o servidor mestre for um appliance do NetBackup ou um servidor mestre tradicional
do NetBackup, o nome do novo servidor de mídia do appliance deverá ser adicionado à lista
Additional Servers no servidor mestre.
Adicionar o novo nome do servidor de mídia do appliance ao servidor mestre antes de configurar
um novo appliance fornecerá os seguintes benefícios durante a configuração inicial do novo
appliance:
■

■

Fornece a rede de comunicação apropriada para permitir que o servidor de mídia torne-se
parte do domínio do NetBackup.
Permite ao servidor de mídia criar as entradas do servidor de armazenamento e do pool de
discos.

Consulte “Para configurar um servidor mestre para comunicar-se com o servidor de mídia do
appliance” na página 118.
Licenças de opção O appliance vem com uma chave de licença não destinada à revenda (NFR, Not For Resale)
de armazenamento que expira após um período de tempo específico. O appliance não fornece uma mensagem de
em disco
aviso de que essa chave de licença está prestes a expirar. Assim, a Symantec recomenda que
você mude essa chave para uma chave permanente após instalar e configurar o appliance.
Consulte o Guia do Administrador do Appliance Symantec NetBackup para obter informações
e instruções sobre como exibir e mudar uma chave de licença.
Substitua as chaves NFR pelas chaves permanentes antes que expirem.
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Parâmetro

Descrição

Compatibilidade de O appliance do NetBackup release 2.6.0.2 inclui a versão 7.6.0.2 do NetBackup.
versões do
Se você pretender configurar o appliance como um servidor de mídia, use as seguintes diretrizes
NetBackup
para o servidor mestre associado:
■

■

Servidor mestre do appliance
O servidor mestre do appliance que será usado com o servidor de mídia do appliance deve
usar a versão 2.6.0.2 ou posterior do software do appliance. Se o servidor mestre do appliance
usar a versão 2.5.x ou anterior do software do appliance, será preciso fazer o upgrade para
a versão 2.6.0.2 para configurá-lo.
Servidor mestre tradicional do NetBackup
Para usar um servidor de mídia do appliance com um servidor mestre tradicional do
NetBackup, o servidor mestre também deverá usar o NetBackup versão 7.6.0.2 ou posterior.
Se o servidor mestre do NetBackup usar o NetBackup versão 7.5 ou anterior, será preciso
fazer o upgrade para a versão 7.6.0.2 para configurar o appliance.

Consulte “Sobre a sequência de configuração do sistema do appliance”
na página 77.

Sobre a sequência de configuração do sistema do appliance
Caso o sistema inclua mais de um appliance ou de uma unidade de expansão de
armazenamento, a configuração deverá ser feita em uma ordem específica.
A seguir, apresentamos a descrição da sequência apropriada da configuração do
appliance, com base nos componentes do sistema.
Tabela 3-2

Ordem de configuração do appliance

Sistema

Ordem de configuração

Sistema de appliance único
(autônomo)

Configure o appliance como um servidor mestre.

Sistema de vários appliances ■
(servidor mestre e servidores ■
de mídia)
Sistemas que incluem uma
unidade de expansão de
armazenamento

Configure o primeiro appliance como um servidor mestre.
Configure os appliances restantes como servidores de
mídia para uso com um servidor mestre do appliance.

Após a configuração de todos os appliances, adicione a
unidade de expansão de armazenamento ao servidor ao
qual ela está conectada.

Consulte “Sobre diretrizes de configuração do appliance” na página 74.
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Sobre as funções do appliance do NetBackup 52xx
Quando você configurar um appliance pela primeira vez, selecione uma função
para ele. A função se refere ao tipo de servidor, do seguinte modo:
Tabela 3-3

Descrições de função e modo do appliance

Função

Descrição

Master

Selecione essa função para configurar o appliance como
servidor mestre.

Media

Selecione essa função para configurar o appliance como
servidor de mídia.
Você também deve identificar o servidor mestre que planeja
usar com este appliance. O servidor mestre pode ser um
servidor mestre tradicional do NetBackup ou um servidor
mestre do appliance do NetBackup.
Um servidor mestre tradicional do NetBackup deve ter o
NetBackup versão 7.6 ou superior instalado. Um servidor
mestre do appliance do NetBackup deve ter a versão 2.6 ou
superior instalada do software do appliance.
Quando você selecionar a função do servidor de mídia,
deverá definir também os nomes do armazenamento para
os seguintes volumes de disco:
■

Deduplication volume

■

AdvancedDisk volume

Consulte “Sobre as páginas de configuração inicial no NetBackup Appliance Web
Console” na página 80.
Consulte “Sobre a lista de verificação de configuração inicial do appliance Symantec
NetBackup 52xx” na página 90.

Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6
Os appliances do NetBackup são suportados em uma rede de pilha dupla IPv4-IPv6
e podem comunicar-se com os clientes IPv6 para backups e restaurações. Você
pode atribuir um endereço IPv6 a um appliance, configurar DNS e configurar o
roteamento para incluir sistemas baseados em IPv6.
O NetBackup Appliance Web Console ou o NetBackup Appliance Shell Menu
podem ser usados para digitar informações de endereço IPv4 e IPv6.
Examine as seguintes considerações para endereços IPv6:
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■

Os appliances NetBackup não suportam uma rede IPv6 pura. Um endereço
IPv4 deve ser configurado para o appliance; caso contrário, a configuração
inicial (que exige o comando hostname set) não terá êxito. Para que este
comando funcione, pelo menos um endereço IPv4 é obrigatório.
Por exemplo, suponha que você queira definir o hostname de um host específico
como v46. Para fazer isso, primeiro certifique-se de que o host específico tenha
pelo menos um endereço IPv4 e então execute o seguinte comando:
Main_Menu > Network > Hostname set v46

■

Somente os endereços globais podem ser usados, não endereços com escopo
de nó-local ou link-local. Endereços de escopo global e local único são tratados
como endereços globais pelo SUSE.
Endereços IP de escopo global referem-se aos endereços globalmente roteáveis.
Endereços de local único são tratados como globais no SUSE.

■

Você não pode usar endereços IPv4 e IPv6 no mesmo comando. Por exemplo,
você não pode usar Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1. Use
Configure 9ffe::46 64 9ffe::49 eth1.

■

A incorporação do endereço IPv4 em um endereço IPv6 não é suportada. Por
exemplo, você não pode usar um endereço como 9ffe::10.23.1.5.

■

Você poderá adicionar um servidor de mídia do appliance ao servidor mestre
se o endereço IPv6 e o nome do host do servidor de mídia do appliance
estiverem disponíveis.
Por exemplo, para adicionar um servidor de mídia do appliance ao servidor
mestre, digite o endereço IPv6 da mídia do appliance da seguinte maneira:
Exemplo:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
Main > Appliance > Add v45 <password>

Você não precisa fornecer o endereço IPv4 do servidor de mídia do appliance.
■

Um cliente IPv6 puro é suportado do mesmo modo que no NetBackup.

■

Você pode digitar apenas um endereço IPv4 para uma placa de interface de
rede (NIC, network interface card) ou ligação. Contudo, poderá digitar vários
endereços IPv6 para uma NIC ou ligação.

■

Os protocolos NFS (Network File System) ou CIFS (Common Internet File
System) são suportados sobre uma rede IPv4 no appliance. NFS ou CIFS não
são suportados em redes IPv6.

■

O cliente NetBackup pode agora se comunicar com o appliance do servidor de
mídia sobre IPv6.

■

O comando Main_Menu > Network > Hosts suporta que vários endereços
IPv6 sejam atribuídos ao mesmo nome de host tendo uma placa de interface
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de rede (NIC). Contudo, apenas um endereço IPv4 pode ser atribuído a um
nome de host específico tendo um NIC usando esse comando.
■

Você pode adicionar um endereço IPv6 de uma interface de rede sem especificar
um endereço de gateway.
Para mais detalhes, consulte o Guia de Referência do Comando do Appliance
do NetBackup.

Sobre as páginas de configuração inicial no
NetBackup Appliance Web Console
Os appliances do NetBackup permitem executar a configuração inicial do NetBackup
Appliance Web Console com uma série de páginas onde você digita as informações
apropriadas.

Bem-vindo à página Appliance Setup
A Figura 3-1 mostra a primeira página que será exibida quando você fizer login em
um appliance não configurado. Essa página fornece um resumo das tarefas de
configuração inicial.
Figura 3-1

Página Welcome
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Nota: A Symantec recomenda clicar no link download a checklist e usá-lo para
registrar todas as informações necessárias antes de iniciar a configuração.

Página Network configuration
A Figura 3-2 mostra a página que será usada para digitar as informações da rede
da empresa.
Figura 3-2

Página Network configuration

Página Host Configuration
A Figura 3-3 mostra a página usada para digitar a identificação do host desse
servidor do appliance.
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Figura 3-3

Página Host configuration

Página Password Change
A Figura 3-4 mostra a página que será usada para alterar a senha desse servidor
do appliance.
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Figura 3-4

Página Password change

Página Date and Time
A Figura 3-5 mostra a página usada para definir a data, a hora e o fuso horário do
servidor do appliance.
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Figura 3-5

Página Date and Time

Página Alerting and Call Home
A Figura 3-6 mostra a página usada para configurar alertas do sistema e o recurso
Call Home.

84

Configuração inicial
Sobre as páginas de configuração inicial no NetBackup Appliance Web Console

Figura 3-6

Página Alerting and Call Home

Página Registration
A Figura 3-7 mostra a página usada para identificar o local físico desse servidor
do appliance.
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Figura 3-7

Página Registration

Página Appliance Role Configuration (mestre)
A Figura 3-8 mostra a página usada para selecionar a função Master desse servidor
do appliance.
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Figura 3-8

Página Appliance Role Configuration para Master

Página Appliance Role Configuration (mídia)
A Figura 3-9 mostra a página usada para selecionar a função Media desse servidor
do appliance.
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Figura 3-9

Página Appliance Role Configuration para Media

Página Storage Configuration (AdvancedDisk)
A Figura 3-10 mostra a página usada para alocar o espaço de armazenamento
para a partição AdvancedDisk e para definir o nome da unidade de armazenamento
e do pool de discos.
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Figura 3-10

Página Storage configuration para AdvancedDisk

Página Storage Configuration (Deduplication Disk/MSDP)
A Figura 3-11 mostra a página usada para alocar o espaço de armazenamento
para a partição MSDP (Media Server Deduplication Pool) e para definir o nome da
unidade de armazenamento e do pool de discos.
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Figura 3-11

Página Storage Configuration para Deduplication Disk/MSDP

Consulte “Sobre a lista de verificação de configuração inicial do appliance Symantec
NetBackup 52xx” na página 90.
Consulte “Para executar a configuração inicial em um appliance do NetBackup
52xx através do NetBackup Appliance Web Console ” na página 92.
Consulte “Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor mestre do
52xx através do NetBackup Appliance Shell Menu” na página 111.
Consulte “Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor de mídia
do 52xx através do NetBackup Appliance Shell Menu” na página 121.

Sobre a lista de verificação de configuração inicial do appliance
Symantec NetBackup 52xx
Use a lista de verificação da configuração inicial para ajudar a planejar a
configuração inicial e para qualquer reconfiguração futura do appliance.
A lista de verificação consiste em uma série de tabelas que descrevem os campos
de entrada de dados para cada página de configuração inicial que aparece no
NetBackup Appliance Web Console.
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Para um novo appliance, use a lista de verificação para registrar as definições de
configuração inicial antes de configurá-lo. Se o appliance for redefinido ou tiver
sua imagem criada de fábrica, ele deverá ser configurado novamente. As
configurações registradas na lista de verificação podem poupar tempo e ajudar a
colocar o appliance online novamente com rapidez.
A lista de verificação pode ser encontrada nos seguintes locais:
■

Guia de Instalação e Configuração Inicial do Hardware do Appliance do
Symantec NetBackup 52xx
Este documento está incluído com todos os novos appliances do 52xx. Consulte
o Apêndice A para consultar a lista de verificação.

■

NetBackup Appliance Web Console
Quando você fizer login no appliance pela primeira vez por meio do NetBackup
Appliance Web Console, um link download checklist aparecerá na página
Welcome. Clique no link para abrir o arquivo da lista de verificação. Também
será possível acessar a lista de verificação ao clicar no ícone Ajuda online (?)
de qualquer página e procurando por checklist.

■

Documentação online do Symantec NetBackup
É possível obter uma versão em PDF da lista de verificação para fazer o
download e salvar em um local de sua preferência. O arquivo PDF também
permite digitar as configurações para que você possa salvar ou imprimir a lista
de verificação preenchida.
Para acessar a versão mais recente da lista de verificação, consulte o seguinte
link:
www.symantec.com/docs/DOC6675

Consulte “Sobre as páginas de configuração inicial no NetBackup Appliance Web
Console” na página 80.
Consulte “Para executar a configuração inicial em um appliance do NetBackup
52xx através do NetBackup Appliance Web Console ” na página 92.
Consulte “Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor mestre do
52xx através do NetBackup Appliance Shell Menu” na página 111.
Consulte “Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor de mídia
do 52xx através do NetBackup Appliance Shell Menu” na página 121.

91

Configuração inicial
Para executar a configuração inicial em um appliance do NetBackup 52xx através do NetBackup Appliance Web Console

Para executar a configuração inicial em um appliance
do NetBackup 52xx através do NetBackup Appliance
Web Console
Depois de instalar, conectar e ativar todos os componentes do sistema do appliance,
você estará pronto para configurar o servidor.
Se você planeja configurar esse appliance como um servidor de mídia, conclua as
seguintes tarefas no servidor mestre para começar a configuração inicial. O link a
seguir fornece instruções específicas sobre como realizar as tarefas necessárias:
Consulte “Para configurar um servidor mestre para comunicar-se com o servidor
de mídia do appliance” na página 118.
■

Certifique-se de que o servidor mestre e esse servidor de mídia tenham versões
de software compatíveis.

■

Adicione o nome do servidor de mídia ao servidor mestre com o qual planeja
usá-lo.

■

Se houver um firewall entre o servidor mestre e esse servidor de mídia, abra
as portas apropriadas, conforme descrito no link acima.

■

Verifique se a data e a hora desse servidor de mídia correspondem à data e à
hora do servidor mestre.

O seguinte procedimento descreve como configurar um appliance novo ou com
imagem recriada no NetBackup Appliance Web Console.
Cuidado: Antes ou imediatamente após a configuração inicial, altere a senha da
manutenção padrão (P@ssw0rd) do appliance. Essa senha deverá ser fornecida
pelo Suporte Técnico da Symantec caso você precise de ajuda na resolução de
problemas no futuro. Altere a senha de manutenção através do NetBackup
Appliance Shell Menu com um dos seguintes comandos: Main > Settings >
Password maintenance ou Main > Support > Maintenance > passwd. Para
obter mais informações, consulte o Guia de Referência do Comando do Appliance
do Symantec NetBackup.
Para realizar a configuração inicial em um appliance do NetBackup 52xx no
NetBackup Appliance Web Console

1

No laptop conectado à porta do appliance NIC1, navegue até a caixa de diálogo
Local Area Connection Properties.
Na guia General, selecione Internet Protocol (TCP/IP) para destacar a opção
e depois clique em Properties.
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Na guia Alternate Configuration, execute as seguintes tarefas:

■

Clique em User Configured.
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2

■

Em IP address, digite 192.168.229.nnn, onde nnn é qualquer número de
2 a 254, exceto 233.

■

Em Subnet mask, digite 255.255.255.0.

■

Clique em OK.

No laptop conectado ao appliance, abra um navegador da Web no seguinte
URL:
http://192.168.229.233
Certifique-se de confirmar a exceção da segurança para continuar.

3

4

5

Faça logon no appliance da seguinte maneira:
■

Em User Name, digite admin.

■

Em Password, digite P@ssw0rd.

Na página Welcome to Appliance Setup, verifique o resumo de informações
necessários para executar a configuração inicial.
■

Download Configuration Checklist
Para ajudar na configuração inicial, clique neste link para abrir um arquivo
onde você poderá registrar as definições de configuração. A Symantec
recomenda imprimir esse arquivo e preenchê-lo para o uso durante a
realização da configuração. Depois, guarde-o em um local seguro para
referência futura.

■

Setup Appliance
Após preencher a lista de verificação da configuração, clique no item para
iniciar a configuração.

Na página Appliance Hardware Inventory, verifique se o appliance detectou
o número correto de dispositivos de hardware conectados.
Se qualquer dispositivo conectado não for exibido, clique em Rescan.
Quando todos os dispositivos conectados tiverem sido detectados e exibidos,
clique em Next para começar a configuração inicial.
Se algum dispositivo conectado ainda não estiver sendo exibido, verifique os
seguintes itens:
■

Verifique se todos os cabos estão conectados e presos.

■

Verifique se todas as unidades estão ligadas e completamente inicializadas.

■

Certifique-se de verificar todos os itens na lista de verificação de hardware.

■

Após verificar os itens anteriores, clique em Rescan.
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Quando todos os dispositivos conectados forem exibidos, clique em Next
para começar a configuração inicial.
Nota: Se você não conseguir fazer com que todos os dispositivos sejam
exibidos depois de verificar os itens anteriores e repetir a verificação, entre
em contato com o Suporte Técnico da Symantec.

6

A página Network Configuration contém as seguintes tabelas com os campos
de entrada de dados necessários para configurar a conectividade da rede:
■

Network Configuration

■

Routing Configuration

Digite as informações apropriadas em Network Configuration da seguinte
maneira:
Aviso: Os appliances do NetBackup não suportam a configuração de dois
endereços IP que pertencem à mesma sub-rede. O appliance é executado no
sistema operacional Linux e esse tipo de rede é uma limitação atual. Cada
ligação criada deve usar um endereço IP que pertence a uma sub-rede
diferente.

Nota: Não será possível remover um endereço IP se o nome do host do
appliance determinar esse endereço IP.
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Campos de entrada de dados de Network Configuration
■

■

■

■

Network Interface
Clique na caixa suspensa e selecione a porta Ethernet NIC para usar em uma
conexão de rede.
IP Address
Digite o endereço IP do servidor do appliance.
Subnet Mask
Digite o endereço de rede que identifica o endereço IP para o servidor deste
appliance.
Bond Mode
Clique na caixa suspensa e selecione o modo de agregação (bond) a ser usado
para as portas de NIC que você deseja vincular.
A vinculação permite que você combine (agregue) várias interfaces de rede a uma
única interface "vinculada" lógica. O comportamento das interfaces vinculadas
dependerá do modo. O modo de agregação (bond) padrão é balance-alb.
Os modos de vinculação disponíveis na lista suspensa são os seguintes:
■ balance-rr

■

■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

Alguns modos de vinculação exigem configuração adicional no switch ou no
roteador. Você deve tomar cuidado extra ao selecionar um modo de agregação
(bond).
Para obter mais informações sobre modos de vinculação, consulte a seguinte
documentação:
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt (em inglês)
Depois de ter inserido os dados adequados em todos os campos, você deve clicar
em + para adicionar e imediatamente alinhar a interface de rede selecionada. Para
configurar a vinculação, você deve selecionar várias interfaces na caixa suspensa
Bond Mode. Para os endereços IPv6, insira 64 como Subnet Mask.
Depois de inserir os dados adequados em todos os campos, clique em + para
salvar e adicionar as definições de configuração da rede.

Insira as informações da Routing Configuration adequadas da seguinte
forma:
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Campos de entrada de dados da Routing Configuration
■

■

■

■

■

7

Destination IP
Digite o endereço IP da rede de uma rede de destino. O endereço pode ser IPv4
ou IPv6. Apenas endereços IPv6 de escopo global e local exclusivo são permitidos.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.
Destination Subnet Mask
Digite o valor de sub-rede que corresponde ao Destination IP.
Para a configuração inicial, esse campo contém um valor padrão que não pode
ser alterado. Quando configurar outra rota, você deverá digitar o valor apropriado.
Gateway
Digite o endereço do ponto da rede que atua como uma entrada para outra rede.
O endereço pode ser IPv4 ou IPv6. Apenas endereços IPv6 de escopo global e
local exclusivo são permitidos.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.
Network Interface
Clique na caixa suspensa e selecione a porta Ethernet NIC para usar em uma
conexão de rede.
Depois de inserir os dados adequados em todos os campos, clique em + para
salvar e adicionar as definições de configuração do roteamento.

Na página Host Configuration, insira o nome de host do appliance e as
informações relacionadas de resolução de host da seguinte forma:
Host Name

Digite o nome do domínio totalmente qualificado (FQDN, Fully
Qualified Domain Name) do appliance.

97

Configuração inicial
Para executar a configuração inicial em um appliance do NetBackup 52xx através do NetBackup Appliance Web Console

Para sistemas de
DNS:

Digite as seguintes informações de Domain Name System :
■

■

■

Domain Name Suffix
Digite o nome do sufixo do servidor DNS.
DNS IP Address(es)
Insira o endereço IP de um servidor DNS e clique no ícone +
para adicionar o endereço. Repita conforme necessário para
o número de endereços que você deseja adicionar.
O endereço pode ser IPv4 ou IPv6. Para endereços IPv6,
somente endereços de escopo global ou local exclusivo são
permitidos.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6”
na página 78.
Para remover um endereço, selecione-o na lista exibida abaixo
do campo de entrada de dados e clique no ícone x.
Search Domain(s)
Insira um nome de domínio de pesquisa e clique no ícone +
para adicionar o nome. Repita conforme necessário para o
número de domínios de pesquisa que você deseja adicionar.
Para remover um domínio de pesquisa, selecione-o na lista
exibida abaixo do campo de entrada de dados e clique no
ícone x.

Depois de inserir todas as informações necessárias, clique em
Next.
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Para sistemas que Insira as seguintes informações da Host name resolution :
não usam DNS:
■ Para editar o arquivo de hosts manualmente, clique aqui
Se preferir, você pode adicionar o endereço IP, o nome de
host totalmente qualificado e o nome curto do host ao arquivo
/etc/hosts. Clique aqui para abrir e editar o arquivo
/etc/arquivo de hosts.
Para digitar dois ou mais nomes curtos de host, adicione uma
vírgula sem espaço entre cada nome.
Caso contrário, digite essas informações nos campos de
entrada de dados da seguinte maneira:
■ IP
Digite o endereço IP do appliance.
O endereço pode ser IPv4 ou IPv6. Para endereços IPv6,
somente endereços de escopo global ou local exclusivo
são permitidos.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6”
na página 78.
■ Fully qualified host name
Digite o nome do host totalmente qualificado (FQDN, Fully
Qualified Domain Name) do appliance.
■ Short host name
Digite o nome curto do appliance.
Para digitar dois ou mais nomes, adicione uma vírgula sem
espaço entre os nomes.
Depois de preencher todos os campos, clique no ícone +. As
entradas adicionadas serão exibidas abaixo dos campos.
Após digitar as informações necessárias, clique em Next.

8

Na página Password change, digite uma nova senha para substituir a senha
padrão da seguinte maneira:
Nota: Para continuar a configuração inicial do appliance, não é necessário
alterar a senha padrão. No entanto, para aumentar a segurança do ambiente,
a Symantec recomenda que você altere a senha do administrador
periodicamente. Mantenha um registro da senha atual em um local seguro.
Old admin password

Insira a senha padrão de fábrica (P@ssw0rd)
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New admin password

Digite a nova senha.
As senhas devem conter no mínimo sete caracteres.
Senhas com apenas sete caracteres devem atender a
todos os seguintes requisitos, enquanto senhas mais
longas devem atender a pelo menos três:
■

Uma letra maiúscula

■

Uma letra minúscula

■

Um número (0 a 9)

■

Um caractere especial (!@#$%^&*()[]{})

As senhas podem iniciar com uma letra maiúscula ou
terminar com um número. No entanto, quando esses
caracteres aparecerem nessas posições, a senha não
atenderá aos requisitos mínimos.
Confirm new password

Digite a nova senha outra vez para confirmar.

Após digitar todas as informações necessárias, clique em Next.

9

Na página Date & Time, insira a data e a hora adequadas para este appliance.
Você pode digitar as informações manualmente ou usar o servidor NTP
(Network Time Protocol) para sincronizar a data e a hora do appliance pela
rede.
Time zone

Para definir um fuso horário ao appliance, clique na caixa
suspensa Time zone e selecione a região, o país e o fuso horário
adequados.

Specify date &
time

Para digitar a data e a hora manualmente, selecione essa opção
e digite as seguintes informações:
■

■

NTP

No primeiro campo, insira a data usando o formato
mm/dd/aaaa. Ou clique no ícone de calendário e selecione
o mês, dia e ano adequados.
No segundo campo, insira a hora usando o formato hh:mm:ss.
As entradas devem ser no formato 24 horas (00:00:00 23:59:59).

Para sincronizar o appliance com o servidor NTP (Network Time
Protocol), selecione essa opção e insira o endereço de Server IP
do NTP.

Depois de inserir todas as informações necessárias, clique em Next.
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10 Na página Alerting and Call Home, insira as informações para que o appliance
envie alertas ou faça o upload de relatórios de status por e-mail para um
servidor do Symantec Call Home.
Para os alertas, insira as informações da Alerting Configuration adequadas
da seguinte forma:
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Campos de entrada de dados da Alerting Configuration
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Campos de entrada de dados da Alerting Configuration
Para configurar o appliance para fazer o upload de alertas, digite as seguintes
informações:
■

■

■

■

■

■

■

Notification interval (in minutes)
Insira o intervalo para que o appliance faça o upload de alertas para o servidor do
Symantec Call Home. As entradas devem ser feitas em incrementos de 15 minutos.
Enable SNMP Alert
Clique na caixa de seleção e digite as seguintes informações de SNMP:
■ SNMP server
Insira o nome de host do servidor SNMP ou seu endereço IP para definir este
computador.
O endereço IP pode ser IPv4 ou IPv6. Para IPv6, apenas endereços de escopo
global e local exclusivo são permitidos.
■ SNMP port
Digite o número da porta do servidor SNMP para permitir a comunicação com
esse appliance.
■ SNMP community
Digite o nome da comunidade para onde os alertas e interceptações serão
enviados
Por exemplo, você pode inserir as mesmas informações que usou para SNMP
server. Você também pode digitar um nome de empresa ou outro nome, como:
grupo_admin, pública ou privada. Se você não digitar nada, o valor padrão será
Public.
■ View SNMP MIB file
Para configurar o gerenciador de SNMP do appliance para receber
interceptações relacionadas ao monitoramento de hardware, clique neste link
para exibir o conteúdo do arquivo de MIB. Em seguida, copie o arquivo para
outro local e use o conteúdo para atualizar o gerenciador de SNMP.
O appliance pode aceitar somente interceptações no formato SNMPv2c.
SMTP server
Digite o nome de host do servidor SMTP ou seu endereço IP para definir esse
computador.
Software administrator email address
Insira o endereço de e-mail de seu administrador de software, para que ele possa
receber e enviar notificações.
Hardware administrator email address
Digite o endereço de e-mail de seu administrador de hardware para que ele possa
receber e enviar notificações.
Sender email address
Digite o endereço de e-mail do appliance para que os destinatários possam
identificar a origem do relatório.
SMTP account
Digite um nome de conta para o servidor SMTP.
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Campos de entrada de dados da Alerting Configuration
■

Password
Para aumentar a segurança, digite uma senha para o servidor SMTP.

Você pode configurar esse servidor para enviar relatórios por e-mail para um
servidor proxy ou para o servidor do Symantec Call Home.
A seguir está a descrição dos servidores proxy suportados:
■

Squid

■

Apache

■

TMG

Nota: A autenticação de NTLM na configuração do proxy também é suportada.
Para o Call Home, digite as informações apropriadas de Call Home
Configuration da seguinte maneira:
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Campos de entrada de dados de Call Home Configuration
Para configurar o appliance para enviar relatórios por e-mail para um servidor proxy
ou para o servidor do Symantec Call Home, digite as seguintes informações:
■

■

■

Enable Call Home
Clique nesta caixa de seleção para permitir que o appliance envie relatórios por
e-mail para o servidor do Symantec Call Home.
Enable proxy server
Clique nesta caixa de seleção para usar um servidor proxy para notificação por
e-mail e forneça as seguintes informações.
Enable proxy Tunneling
Para permitir o túnel de proxy, clique nesta caixa de seleção e forneça as seguintes
informações de proxy:
■ Proxy server
Digite o endereço IP do servidor.
O endereço IP pode ser IPv4 ou IPv6. Para IPv6, apenas endereços de escopo
global e local exclusivo são permitidos.
■ Proxy port
Digite o número da porta do servidor proxy para permitir a comunicação com
esse appliance.
■ Proxy username
Digite o nome de usuário do servidor proxy.
■ Proxy password
Digite a senha do servidor proxy.
■ Test Call Home
Depois de ter inserido todas as informações necessárias, a Symantec recomenda
que você clique em Test Call Home para verificar a comunicação com o servidor
da Symantec.
Se o teste falhar, verifique se inseriu todos os nomes, endereços IP e números
de porta corretamente. Se o teste falhar novamente, entre em contato com o
Suporte Técnico da Symantec.

Depois de inserir todas as informações necessárias, clique em Next.
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11 Na página Registration, insira as seguintes informações para registar este
appliance com a Symantec pela Internet:
Nota: O registro de seu appliance do NetBackup ajuda a confirmar que você
receberá alertas de atualizações de produtos e outras informações importantes
sobre seu appliance.
Appliance name

Digite o nome da rede do servidor.

Company Name

Digite o nome de sua empresa.

Street

Digite o nome da rua (local físico) onde o servidor
reside.

City

Digite a cidade onde o servidor reside.

State/Province

Digite o estado ou a província onde o servidor reside.

Zip or Postal Code

Digite o CEP do local onde o servidor reside.

Country

Digite o país onde o servidor reside.

Contact Name

Digite o nome do contato principal, como um
administrador de rede ou de backup de seu ambiente
de backup.

Contact Number

Digite o número de telefone principal do contato. Esse
número deverá ser o mais provável de encontrar a
pessoa.

Contact Email

Digite o endereço de e-mail comercial do Contact Name
identificado anteriormente.

Depois de inserir todas as informações necessárias, clique em Next.

12 Configure a função do appliance da seguinte maneira:
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Opção ou campo de
entrada de dados

Descrição

Appliance Role

■

■

Master
Quando selecionar essa função, não será necessário
executar outras ações. Clique em Next para
continuar.
Media
Se você selecionar essa função, não continue a
configuração enquanto não realizar ou verificar as
configurações a seguir no servidor mestre que
deseja usar com esse servidor de mídia. O link a
seguir fornece instruções específicas sobre como
realizar as tarefas necessárias:
Consulte “Para configurar um servidor mestre para
comunicar-se com o servidor de mídia do appliance”
na página 118.
■ Certifique-se de que o servidor mestre e esse
servidor de mídia tenham versões de software
compatíveis.
■ Adicione o nome do servidor de mídia ao servidor
mestre com o qual planeja usá-lo.
■ Abra as portas listadas a seguir no servidor
mestre para permitir a comunicação com o
servidor de mídia:
vnetd: 13724
bprd: 13720
PBX: 1556
■

Abra as portas listadas a seguir se o servidor
mestre for o servidor mestre do appliance e TCP
for usado:
80, 5900 e 7578.
Certifique-se de que a data e a hora do servidor
de mídia correspondem à do servidor mestre.
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Opção ou campo de
entrada de dados

Descrição

Master server name

Se você selecionou a função Media Server, identifique
o nome do servidor mestre que deve se comunicar com
este servidor, da seguinte forma:
■

■

Para servidores mestre com apenas um nome e
endereço IP:
Insira o nome de host e o endereço IP do servidor
mestre e clique em Add.
Para servidores mestre em cluster ou com vários
nomes e endereços IP:
Digite o nome de host ou endereço IP no campo
(um por vez) e clique em Add.

Nota: Se o servidor mestre estiver em cluster, a
primeira entrada deverá ser o nome do host virtual
do cluster.

13 Na página Storage Configuration, crie nomes para as unidades de
armazenamento e pools de disco que você planeja usar e configure o tamanho
das partições de disco.
É possível configurar as partições de armazenamento para AdvancedDisk,
para eliminação de dados duplicados (MSDP) ou ambos.
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AdvancedDisk

Digite as seguintes informações:
■

Storage Unit Name
Digite o nome que deseja usar para identificar essa
unidade de armazenamento. O nome pode conter
letras, números ou caracteres especiais. O nome
pode conter até 256 caracteres.

Nota: O nome não deve iniciar pelo sinal de menos
(-) e espaços não devem ser usados.
■

Disk Pool Name
Digite o nome que você deseja usar para identificar
esse pool de discos. O nome pode conter letras,
números ou caracteres especiais. O nome pode
conter até 256 caracteres.

Nota: O nome não deve iniciar pelo sinal de menos
(-) e espaços não devem ser usados.
■

Size
Defina o tamanho dessa partição digitando um
número específico no campo Size ou clique e arraste
a caixa na barra cinza do regulador até o tamanho
desejado. O tamanho deve ser definido em
incrementos de 0,5 ou 1 GB.
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Deduplication Disk

Digite as seguintes informações:
■

Storage Unit Name
Digite o nome que deseja usar para identificar essa
unidade de armazenamento. O nome pode conter
letras, números ou caracteres especiais. O nome
pode conter até 256 caracteres.

Nota: O nome não deve iniciar pelo sinal de menos
(-) e espaços não devem ser usados.
■

Disk Pool Name
Digite o nome que você deseja usar para identificar
esse pool de discos. O nome pode conter letras,
números ou caracteres especiais. O nome pode
conter até 256 caracteres.

Nota: O nome não deve iniciar pelo sinal de menos
(-) e espaços não devem ser usados.
■

Size
Defina o tamanho dessa partição digitando um
número específico no campo Size ou clique e arraste
a caixa na barra cinza do regulador até o tamanho
desejado.
Defina o tamanho dessa partição em incrementos
de 1 GB.

Depois de inserir todas as informações necessárias, clique em Next.

14 Na página Configuration Progress, é possível monitorar o andamento do
appliance conforme ele aplica todas as entradas de dados obtidas das páginas
de configuração.
O tempo que a configuração leva para ser concluída depende da complexidade
do ambiente.

15 Na página Summary of Configuration, verifique os resultados da configuração.
Verifique os resultados para ter certeza de que a configuração foi
bem-sucedida.
Essa página também identifica erros que podem ter ocorrido. Pode ser
necessário realizar a configuração inicial novamente se aparecerem erros nos
resultados.
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16 Após uma conclusão bem-sucedida da configuração, aguarde cerca de 10
minutos para que os serviços do NetBackup sejam iniciados. Você deve então
usar o nome de host totalmente qualificado e fazer o login no appliance.

17 Quando todos os appliances estiverem configurados e operacionais, você
estará pronto para instalar o software-cliente nos computadores dos quais
deseja fazer backup.
Consulte “Para fazer o download dos pacotes do cliente NetBackup a um
cliente em um appliance do NetBackup” na página 131.
Consulte “Para instalar o software-cliente NetBackup em clientes através de
compartilhamentos CIFS e NFS” na página 135.

Para fazer a configuração inicial de um appliance do
servidor mestre do 52xx através do NetBackup
Appliance Shell Menu
Depois de instalar, conectar e ativar todos os componentes do sistema do appliance,
você estará pronto para configurar o servidor.
Se você planeja configurar esse appliance como um servidor de mídia, conclua as
seguintes tarefas no servidor mestre antes de começar a configuração inicial. O
link a seguir fornece instruções específicas sobre como realizar as tarefas
necessárias:
Consulte “Para configurar um servidor mestre para comunicar-se com o servidor
de mídia do appliance” na página 118.
■

Certifique-se de que o servidor mestre e esse servidor de mídia tenham versões
de software compatíveis.

■

Adicione o nome do servidor de mídia ao servidor mestre com o qual planeja
usá-lo.

■

Se houver um firewall entre o servidor mestre e esse servidor de mídia, abra
as portas apropriadas, conforme descrito no link acima.

■

Verifique se a data e a hora desse servidor de mídia correspondem à data e à
hora do servidor mestre.

O seguinte procedimento descreve como configurar um novo appliance do servidor
mestre do 52xx através do NetBackup Appliance Shell Menu.
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Aviso: Os appliances do NetBackup não suportam a configuração de dois endereços
IP que pertencem à mesma sub-rede. O appliance é executado no sistema
operacional Linux e esse tipo de rede é uma limitação atual. Cada ligação criada
deve usar um endereço IP que pertence a uma sub-rede diferente.

Nota: Não será possível remover um endereço IP se o nome do host do appliance
determinar esse endereço IP.

Cuidado: Antes ou logo após a configuração inicial, você deve alterar a senha de
manutenção padrão (P@ssw0rd) de seu appliance. Essa senha deverá ser fornecida
pelo suporte técnico caso você precise de ajuda na resolução de problemas no
futuro. Altere a senha de manutenção através do NetBackup Appliance Shell Menu
com um dos seguintes comandos: Main > Settings > Password maintenance
ou Main > Support > Maintenance > passwd. Para obter mais informações,
consulte o Guia de Referência do Comando do Appliance do Symantec NetBackup.
Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor mestre do 52xx através
do NetBackup Appliance Shell Menu

1

No laptop conectado à porta do appliance NIC1, navegue até a caixa de diálogo
Local Area Connection Properties.
Na guia General, selecione Internet Protocol (TCP/IP) para destacar a opção
e depois clique em Properties.
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Na guia Alternate Configuration, execute as seguintes tarefas:

■

Clique em User Configured.
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2

■

Em IP address, digite 192.168.229.nnn, onde nnn é qualquer número de
2 a 254, exceto 233.

■

Em Subnet mask, digite 255.255.255.0.

■

Clique em OK.

No laptop conectado ao appliance, abra uma sessão SSH para
192.168.229.233 e faça logon no seu appliance.
O logon é admin e a senha padrão é P@ssw0rd.
Após fazer logon, a mensagem de boas vindas será exibida no menu do shell
e o prompt na exibição Main_Menu.
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3

Na exibição Main_Menu > Network, digite o seguinte comando para configurar
o endereço IP de uma única rede à qual você deseja que o appliance se
conecte.
Configure Endereço_IPMáscara_de_redeEndereço_IP_do_Gateway
[InterfaceNames]

Onde Endereço_IP é o novo endereço IP, Máscara_de_rede é a máscara de
rede e Endereço_IP_do_Gateway é o gateway padrão da interface. A opção
[InterfaceNames] é opcional.
O Endereço IP ou Endereço IP do gateway pode ser um endereço IPv4 ou
IPv6. Apenas endereços IPv6 de escopo global e local exclusivo são permitidos.
Lembre-se que endereços IPv4 e IPv6 não devem ser usados no mesmo
comando. Por exemplo, não é possível usar Configure 9ffe::9
255.255.255.0 1.1.1.1.. Você deve usar Configure 9ffe::46 64 9ffe::49
eth1

Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.
Se quiser configurar várias redes, configure primeiro o endereço IP de cada
rede que você deseja adicionar. Em seguida, configure o endereço de gateway
de cada rede adicionada. Certifique-se de adicionar primeiro o endereço padrão
do gateway. Use os seguintes comandos:
Configurar o endereço IP de Use um dos seguintes comandos, dependendo de se
cada rede
você deseja configurar um endereço IPv4 ou IPv6 para
a interface de rede:
Para configurar o endereço IPv4 de uma interface de
rede:
IPv4 Endereço_IPMáscara_de_rede
[InterfaceName]
Onde Endereço_IP é o novo endereço IP,
Máscara_de_rede é a máscara de rede e
[InterfaceName] é opcional. Repita esse comando
para cada endereço IP que você quiser adicionar.
Para configurar o endereço IPv6 de uma interface de
rede:
IPv6 <Endereço IP> <Prefixo> [Nomes_das_interfaces]
Onde Endereço_IP é o endereço IPv6, Prefixo é a
extensão do prefixo e [InterfaceName] é opcional.
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Configure o endereço do
gateway para cada rede
adicionada

Gateway Add Endereço_IP_do_gateway
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
Onde Endereço_IP_do_gateway é o gateway da
interface e Endereço_IP_da_rede_de_destino,
Máscara_de_rede e InterfaceName são opcionais.
Repita esse comando para adicionar o gateway a todas
as redes de destino.
O Endereço IP do gateway ou o
Endereço_IP_da_rede_de_destino pode ser um
endereço IPv4 ou IPv6.
Lembre-se que endereços IPv4 e IPv6 não devem ser
usados no mesmo comando. Por exemplo, não é
possível usar Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1. Você deve usar Gateway
Add 9ffe::3 6ffe:: 64 eth1.

4

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para definir o
nome de domínio DNS do appliance.
Nota: Se você não usar DNS, poderá continuar na Etapa 7.
DNS Domain Nome

Onde Nome é o novo nome de domínio do appliance.

5

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para adicionar
o servidor de nomes DNS à configuração do appliance.
DNS Add NameServer Endereço_IP

Onde Endereço_IP é o endereço IP do servidor DNS.
O endereço pode ser IPv4 ou IPv6. Apenas endereços IPv6 de escopo global
e local exclusivo são permitidos.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.
Para adicionar vários endereços IP, use uma vírgula para separar cada
endereço, não use espaços.
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6

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para adicionar
um domínio de pesquisa DNS à configuração do appliance para que esse
possa resolver os nomes de host que estão em domínios diferentes:
DNS Add NameServer Domínio_de_pesquisa

Onde Domínio_de_pesquisa é o domínio de destino que será adicionado para
pesquisa.

7

Esta etapa é opcional. Ela permite adicionar endereços IP de outros hosts ao
arquivo de hosts do appliance.
Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para adicionar
entradas de host ao appliance.
Hosts Add Endereço_IPFQHNNome_curto

Onde Endereço_IP é o endereço IPv4 ou IPv6, FQHN é o nome de host
totalmente qualificado e Nome_curto é o nome curto do host.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.

8

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para definir o
nome de host do appliance.
Hostname Set Nome

Onde Nome é o nome totalmente qualificado do host.
Nessa etapa, o NetBackup é configurado novamente para funcionar com o
novo nome de host. Esse processo pode levar algum tempo para ser concluído.
Para que o comando Hostname set funcione, é necessário no mínimo um
endereço IPv4. Por exemplo, convém definir o nome de um host específico
como v46. Para fazê-lo, primeiro certifique-se de que o host específico tenha
pelo menos um endereço IPv4 e depois execute o seguinte comando.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

Na exibição Main_Menu > Network, use os seguintes comandos para ajustar
o fuso horário, a data e a hora para o appliance:
■

Ajuste o fuso horário digitando o seguinte comando:
TimeZone Set

Selecione o fuso horário adequado na lista exibida.
■

Ajuste a data e a hora digitando o seguinte comando:
Date Set MêsDiaHHMMSSAno

Em que Mês é o nome do mês.
Em que Dia é o dia do mês de 0 a 31.
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Em que HHMMSS representa a hora, o minuto e os segundos em um
formato de 24 horas. Os campos são separados por ponto e vírgula; por
exemplo, HH:MM:SS.
Em que Ano é o ano civil de 1970 a 2037.

10 Na exibição Main_Menu > Settings, use os seguintes comandos para inserir
o nome do servidor SMTP e o endereço de e-mail para os alertas de falha do
appliance.
Digite o nome do servidor
SMTP

Email SMTP Add smtp [acct] [pass]

Digitar endereço de e-mail

Email Software Add eaddr

Onde smtp é o nome do host do servidor SMTP de
destino, acct é o nome da conta para autenticação no
servidor SMTP e pass é a senha para autenticação no
servidor SMTP.

Onde eaddr é o endereço de e-mail no qual você deseja
receber alertas de falhas do appliance.
Para digitar vários endereços, separe cada endereço
por ponto e vírgula.

11 Defina a função do appliance para um servidor mestre.
Na exibição Main_Menu > Appliance, execute o seguinte comando:
Master

12 Quando todos os appliances estiverem configurados e operacionais, você
estará pronto para instalar o software-cliente nos computadores dos quais
deseja fazer backup.
Consulte “Para fazer o download dos pacotes do cliente NetBackup a um
cliente em um appliance do NetBackup” na página 131.
Consulte “Para instalar o software-cliente NetBackup em clientes através de
compartilhamentos CIFS e NFS” na página 135.

Para configurar um servidor mestre para
comunicar-se com o servidor de mídia do appliance
Antes de configurar um novo appliance para a função de servidor de mídia, primeiro
atualize a configuração no servidor de mídia que você planeja usar. As alterações
permitem a comunicação adequada entre o servidor mestre e o novo servidor de
mídia.
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O seguinte procedimento descreve como configurar um servidor mestre para
comunicar-se com um novo servidor de mídia do appliance.
Para configurar um servidor mestre para comunicar-se com um novo servidor de
mídia

1

2

Antes de configurar o novo appliance para a função de servidor de mídia,
verifique se a versão do software é compatível com o servidor mestre como
segue:
■

Se o servidor mestre for um appliance do NetBackup:
Um servidor mestre do appliance do NetBackup deve usar a versão 2.6 ou
superior do software do appliance.

■

Se o servidor mestre for um servidor mestre tradicional (sem appliance)
do NetBackup:
O servidor mestre deve usar a versão 7.6 ou superior do NetBackup e o
novo servidor de mídia deve usar a versão 2.6 ou posterior do software do
appliance.

Faça login no servidor mestre como administrador e adicione o nome do novo
servidor de mídia ao servidor mestre como segue:
Para um servidor mestre do
appliance:

No NetBackup Appliance Web Console:
■

Clique em Manage > Additional Servers > Add.

■

No campo Appliance Hostname, digite o nome do
host totalmente qualificado (FQHN, fully qualified
host name) do servidor de mídia do appliance que
você quer adicionar.
Clique em Add.
Se o appliance tiver mais de um nome de host,
adicione todos os nomes.

■

Pelo menu do shell do appliance:
■

Na exibição Main_Menu > Appliance, execute o
seguinte comando:
Settings > NetBackup AdditionalServers
Add media-server
Onde media-server é o nome do host totalmente
qualificado (FQHN, fully qualified host name) do
servidor de mídia do appliance que ainda não está
configurado.
Se o appliance tiver mais de um nome de host,
adicione todos os nomes.
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Para um servidor de mídia do ■
NetBackup tradicional:
■

■

■

■

■

3

Faça logon no Console de administração do
NetBackup como administrador.
Na janela principal do console, no painel esquerdo,
clique em NetBackup Management > Host
Properties > Master Servers.
No painel direito, clique no nome do host do servidor
mestre.
Na janela Host Properties, no painel esquerdo,
clique em Servers.
No painel esquerdo, na seção Additional Servers,
clique em Add e digite o nome do host do appliance.
O nome do host do appliance deve aparecer na
parte superior da seção Additional Servers.
Se o appliance tiver mais de um nome de host,
adicione todos os nomes.
Clique em OK para fechar a janela Master Server
Properties.

Se houver um firewall entre o servidor mestre e o servidor de mídia, abra as
seguintes portas no servidor mestre para permitir a comunicação com o servidor
de mídia:
Nota: É necessário estar conectado como administrador para alterar as
configurações de porta.

4

■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

Se o servidor mestre for um appliance do NetBackup que use TCP, abra
as seguintes portas:
80, 5900 e 7578.

Certifique-se de que a data e a hora do servidor de mídia correspondam
àquelas do servidor mestre. É possível usar um servidor NTP ou definir o
horário manualmente.

Consulte “Para executar a configuração inicial em um appliance do NetBackup
52xx através do NetBackup Appliance Web Console ” na página 92.
Consulte “Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor de mídia
do 52xx através do NetBackup Appliance Shell Menu” na página 121.
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Para fazer a configuração inicial de um appliance do
servidor de mídia do 52xx através do NetBackup
Appliance Shell Menu
Depois de instalar, conectar e ativar todos os componentes do sistema do appliance,
você estará pronto para configurar o servidor.
Se você planeja configurar esse appliance como um servidor de mídia, conclua as
seguintes tarefas no servidor mestre antes de começar a configuração inicial. O
link a seguir fornece instruções específicas sobre como realizar as tarefas
necessárias:
Consulte “Para configurar um servidor mestre para comunicar-se com o servidor
de mídia do appliance” na página 118.
■

Certifique-se de que o servidor mestre e esse servidor de mídia tenham versões
de software compatíveis.

■

Adicione o nome do servidor de mídia ao servidor mestre com o qual planeja
usá-lo.

■

Se houver um firewall entre o servidor mestre e esse servidor de mídia, abra
as portas apropriadas, conforme descrito no link acima.

■

Verifique se a data e a hora desse servidor de mídia correspondem à data e à
hora do servidor mestre.

O seguinte procedimento descreve como configurar um novo appliance do servidor
de mídia do 52xx através do NetBackup Appliance Shell Menu.
Aviso: Os appliances do NetBackup não suportam a configuração de dois endereços
IP que pertencem à mesma sub-rede. O appliance é executado no sistema
operacional Linux e esse tipo de rede é uma limitação atual. Cada ligação criada
deve usar um endereço IP que pertence a uma sub-rede diferente.

Nota: Não será possível remover um endereço IP se o nome do host do appliance
determinar esse endereço IP.
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Cuidado: Antes ou logo após a configuração inicial, você deve alterar a senha de
manutenção padrão (P@ssw0rd) de seu appliance. Essa senha deverá ser fornecida
pelo suporte técnico caso você precise de ajuda na resolução de problemas no
futuro. Altere a senha de manutenção através do NetBackup Appliance Shell Menu
com um dos seguintes comandos: Main > Settings > Password maintenance
ou Main > Support > Maintenance > passwd. Para obter mais informações,
consulte o Guia de Referência do Comando do Appliance do Symantec NetBackup.
Para fazer a configuração inicial de um appliance do servidor de mídia do 52xx
através do NetBackup Appliance Shell Menu

1

No laptop conectado à porta do appliance NIC1, navegue até a caixa de diálogo
Local Area Connection Properties.
Na guia General, selecione Internet Protocol (TCP/IP) para destacar a opção
e depois clique em Properties.

Na guia Alternate Configuration, execute as seguintes tarefas:
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2

■

Clique em User Configured.

■

Em IP address, digite 192.168.229.nnn, onde nnn é qualquer número de
2 a 254, exceto 233.

■

Em Subnet mask, digite 255.255.255.0.

■

Clique em OK.

No laptop conectado ao appliance, abra uma sessão SSH para
192.168.229.233 e faça logon no seu appliance.
O logon é admin e a senha padrão é P@ssw0rd.
Após fazer logon, a mensagem de boas vindas será exibida no menu do shell
e o prompt na exibição Main_Menu.
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3

Na exibição Main_Menu > Network, digite o seguinte comando para configurar
o endereço IP de uma única rede à qual você deseja que o appliance se
conecte.
Configure Endereço_IPMáscara_de_redeEndereço_IP_do_Gateway
[InterfaceNames]

Onde Endereço_IP é o novo endereço IP, Máscara_de_rede é a máscara de
rede e Endereço_IP_do_Gateway é o gateway padrão da interface. A opção
[InterfaceNames] é opcional.
O Endereço IP ou Endereço IP do gateway pode ser um endereço IPv4 ou
IPv6. Apenas endereços IPv6 de escopo global e local exclusivo são permitidos.
Lembre-se que endereços IPv4 e IPv6 não devem ser usados no mesmo
comando. Por exemplo, não é possível usar Configure 9ffe::9
255.255.255.0 1.1.1.1.. Você deve usar Configure 9ffe::46 64 9ffe::49
eth1

Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.
Se quiser configurar várias redes, configure primeiro o endereço IP de cada
rede que você deseja adicionar. Em seguida, configure o endereço de gateway
de cada rede adicionada. Certifique-se de adicionar primeiro o endereço padrão
do gateway. Use os seguintes comandos:
Configurar o endereço IP de Use um dos seguintes comandos, dependendo de se
cada rede
você deseja configurar um endereço IPv4 ou IPv6 para
a interface de rede:
Para configurar o endereço IPv4 de uma interface de
rede:
IPv4 Endereço_IPMáscara_de_rede
[InterfaceName]
Onde Endereço_IP é o novo endereço IP,
Máscara_de_rede é a máscara de rede e
[InterfaceName] é opcional. Repita esse comando
para cada endereço IP que você quiser adicionar.
Para configurar o endereço IPv6 de uma interface de
rede:
IPv6 <Endereço IP> <Prefixo> [Nomes_das_interfaces]
Onde Endereço_IP é o endereço IPv6, Prefixo é a
extensão do prefixo e [InterfaceName] é opcional.
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Configure o endereço do
gateway para cada rede
adicionada

Gateway Add Endereço_IP_do_gateway
[TargetNetworkIPAddress] [Netmask]
[InterfaceName]
Onde Endereço_IP_do_gateway é o gateway da
interface e Endereço_IP_da_rede_de_destino,
Máscara_de_rede e InterfaceName são opcionais.
Repita esse comando para adicionar o gateway a todas
as redes de destino.
O Endereço IP do gateway ou o
Endereço_IP_da_rede_de_destino pode ser um
endereço IPv4 ou IPv6.
Lembre-se que endereços IPv4 e IPv6 não devem ser
usados no mesmo comando. Por exemplo, não é
possível usar Gateway Add 9ffe::3
255.255.255.0 eth1. Você deve usar Gateway
Add 9ffe::3 6ffe:: 64 eth1.

4

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para definir o
nome de domínio DNS do appliance.
Nota: Se você não usar DNS, poderá continuar na Etapa 7.
DNS Domain Nome

Onde Nome é o novo nome de domínio do appliance.

5

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para adicionar
o servidor de nomes DNS à configuração do appliance.
DNS Add NameServer Endereço_IP

Onde Endereço_IP é o endereço IP do servidor DNS.
O endereço pode ser IPv4 ou IPv6. Apenas endereços IPv6 de escopo global
e local exclusivo são permitidos.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.
Para adicionar vários endereços IP, use uma vírgula para separar cada
endereço, não use espaços.
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6

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para adicionar
um domínio de pesquisa DNS à configuração do appliance para que esse
possa resolver os nomes de host que estão em domínios diferentes:
DNS Add NameServer Domínio_de_pesquisa

Onde Domínio_de_pesquisa é o domínio de destino que será adicionado para
pesquisa.

7

Esta etapa é opcional. Ela permite adicionar endereços IP de outros hosts ao
arquivo de hosts do appliance.
Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para adicionar
entradas de host ao appliance.
Hosts Add Endereço_IPFQHNNome_curto

Onde Endereço_IP é o endereço IPv4 ou IPv6, FQHN é o nome de host
totalmente qualificado e Nome_curto é o nome curto do host.
Consulte “Sobre o suporte à rede baseada em IPv4 e IPv6” na página 78.

8

Na exibição Main_Menu > Network, use o seguinte comando para definir o
nome de host do appliance.
Hostname Set Nome

Onde Nome é o nome totalmente qualificado do host.
Nessa etapa, o NetBackup é configurado novamente para funcionar com o
novo nome de host. Esse processo pode levar algum tempo para ser concluído.
Para que o comando Hostname set funcione, é necessário no mínimo um
endereço IPv4. Por exemplo, convém definir o nome de um host específico
como v46. Para fazê-lo, primeiro certifique-se de que o host específico tenha
pelo menos um endereço IPv4 e depois execute o seguinte comando.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

9

Na exibição Main_Menu > Network, use os seguintes comandos para ajustar
o fuso horário, a data e a hora para o appliance:
■

Ajuste o fuso horário digitando o seguinte comando:
TimeZone Set

Selecione o fuso horário adequado na lista exibida.
■

Ajuste a data e a hora digitando o seguinte comando:
Date Set MêsDiaHHMMSSAno

Em que Mês é o nome do mês.
Em que Dia é o dia do mês de 0 a 31.
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Em que HHMMSS representa a hora, o minuto e os segundos em um
formato de 24 horas. Os campos são separados por ponto e vírgula; por
exemplo, HH:MM:SS.
Em que Ano é o ano civil de 1970 a 2037.

10 Na exibição Main_Menu > Settings, use os seguintes comandos para inserir
o nome do servidor SMTP e o endereço de e-mail para os alertas de falha do
appliance.
Digite o nome do servidor
SMTP

Email SMTP Add smtp [acct] [pass]

Digitar endereço de e-mail

Email Software Add eaddr

Onde smtp é o nome do host do servidor SMTP de
destino, acct é o nome da conta para autenticação no
servidor SMTP e pass é a senha para autenticação no
servidor SMTP.

Onde eaddr é o endereço de e-mail no qual você deseja
receber alertas de falhas do appliance.
Para digitar vários endereços, separe cada endereço
por ponto e vírgula.
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11 Defina a função do appliance para um servidor de mídia.
Nota: Para configurar esse appliance como servidor de mídia, adicione o nome
do appliance ao servidor mestre que deverá funcionar com o appliance.
Na exibição Main_Menu > Appliance, execute o seguinte comando:
Media Servidor_mestre

Onde Servidor_mestre é um servidor mestre autônomo, de hospedagem
múltipla ou em cluster. A seguir, cada um desses cenários é definido:
Servidor mestre autônomo

Esse cenário mostra um nome de host de servidor
mestre. Esse nome não precisa ser totalmente
qualificado, desde que o appliance reconheça o servidor
mestre em sua rede. A seguir, um exemplo de como o
comando apareceria.
Media Nome_do_servidor_mestre

Servidor mestre de
hospedagem múltipla

Nesse cenário, o servidor mestre tem mais de um nome
de host associado a ele. Use uma vírgula como
delimitador entre os nomes de host. A seguir, um
exemplo de como o comando apareceria.
Media Nome_rede_mestre1,Nome_rede_mestre2

Servidor mestre em cluster

Nesse cenário, o servidor mestre está em cluster. A
Symantec recomenda que você relacione primeiro o
nome de cluster, seguido do nó ativo e depois os nós
passivos no cluster. Essa lista exige que você separe
os nomes dos nós com vírgula. A seguir, um exemplo
de como o comando apareceria.
Media
Nome_cluster_master,Nome_nó_ativo,Nome_nó_passivo
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Servidor mestre de
hospedagem múltipla em
cluster

Nesse cenário, o servidor mestre está em um cluster e
tem mais de um nome de host associado a ele. A
Symantec recomenda que você relacione primeiro o
nome de cluster, seguido do nó ativo e depois os nós
passivos no cluster. Essa lista exige que você separe
os nomes dos nós com vírgula. A seguir, um exemplo
de como o comando apareceria.
Media Nome_cluster_master,Nome_nó_ativo,
Nome_nó_passivo,Nome_rede_mestre1,Nome_rede_mestre2
Para impedir problemas futuros, a Symantec recomenda
que você, quando fizer a configuração de função do
appliance, forneça todos os nomes dos servidores
mestre associados.

12 Se você selecionar a função do servidor de mídia, a configuração padrão de
armazenamento de disco do appliance será exibida. O seguinte exemplo
mostra como as informações padrão aparecem no armazenamento de disco
integrado no appliance.
Available Storage = xGB
Current Storage Pool Configuration:
Deduplication Storage = xGB (100%), AdvancedDisk = 0GB (0%)

13 O processo de configuração perguntará se você deseja configurar o
armazenamento como AdvancedDisk.
Do you want part of your storage configured as AdvancedDisk?
(yes/no): y

Digite y para configurar um volume AdvancedDisk.

14 Em seguida, você será solicitado a digitar o tamanho do volume AdvancedDisk.
Enter Size of AdvancedDisk Volume: xGB

Digite um valor em Gigabytes (GB).

15 Digite y para confirmar o tamanho digitado. Digite n se quiser alterar o valor.
16 Você será solicitado então a digitar o nome da unidade de armazenamento
AdvancedDisk caso o tamanho do volume AdvancedDisk seja superior a zero.
Além disso, você será solicitado a digitar o nome da unidade de
armazenamento de eliminação de dados duplicados caso o tamanho do volume
de eliminação de dados duplicados seja superior a zero. Não é necessário
alterar os nomes padrão.
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Digite um nome para a partição AdvancedDisk. Por exemplo,
stu_adv_nome_do_host.
Digite um nome para a partição de eliminação de dados duplicados do
NetBackup. Por exemplo, stu_disk_nome_do_host.
Nota: Os valores padrão que aparecem no Console de administração do
NetBackup das unidades de armazenamento e dos pools de discos são:
■

Para o AdvancedDisk:
Nome da unidade de armazenamento padrão: stu_adv_<nome_do_host>
Nome do pool de discos padrão: dp_adv_<nome_do_host>

■

Para eliminação de dados duplicados:
Nome da unidade de armazenamento padrão: stu_disk_<nome_do_host>
Nome do pool de discos padrão: dp_disk_<nome_do_host>

Uma mensagem de confirmação será exibida, afirmando que os pools de
armazenamento foram criados com êxito.

17 Quando todos os appliances estiverem configurados e operacionais, você
estará pronto para instalar o software-cliente nos computadores dos quais
deseja fazer backup.
Consulte “Para fazer o download dos pacotes do cliente NetBackup a um
cliente em um appliance do NetBackup” na página 131.
Consulte “Para instalar o software-cliente NetBackup em clientes através de
compartilhamentos CIFS e NFS” na página 135.

Sobre a configuração do tamanho da unidade máxima
de transmissão
A propriedade de MTU controla o tamanho da unidade máxima de transmissão de
um quadro de ethernet. O tamanho da unidade máxima de transmissão para
ethernet é de 1.500 bytes (sem cabeçalhos). Em ambientes suportados, a
propriedade de MTU pode ser definida como valores maiores de até 9.000 bytes.
Configurar um tamanho de quadro maior em uma interface é comumente conhecido
como usar quadros jumbo. Quadros jumbo ajudam a reduzir a fragmentação, pois
os dados são enviados pela rede e, em alguns casos, podem também fornecer
melhor taxa de transferência e uso reduzido de CPU. Para aproveitar os quadros
jumbo, as placas de ethernet, os drivers e a alternação devem suportar quadros
jumbo. Além disso, cada interface de servidor usada para transferir dados ao
appliance deve ser configurada para quadros jumbo.
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A Symantec recomenda que, se a propriedade de MTU de uma interface for
configurada para valores maiores do que 1.500 bytes, você se certifique de que
todos os sistemas conectados ao appliance na interface específica tenham o mesmo
tamanho de unidade máxima de transmissão. Esses sistemas incluem, mas não
estão limitados a clientes NetBackup e áreas de trabalho remotas. Também verifique
o hardware da rede, o SO e o suporte do driver em todos os sistemas para
configurar a propriedade de MTU.
Você pode configurar a propriedade de MTU para uma interface usando o comando
SetProperty no NetBackup Appliance Shell Menu.
Consulte o comando SetProperty no Guia de Referência de Comandos do
Appliance Symantec NetBackup.

Para fazer o download dos pacotes do cliente
NetBackup a um cliente em um appliance do
NetBackup
Você pode fazer o download o software-cliente NetBackup de um appliance do
NetBackup para qualquer cliente que queira salvar em backup. A página de logon
do NetBackup Appliance Web Console fornece uma seção Download Packages
para fazer o download dos pacotes do cliente.
Os pacotes são relacionados por tipo de sistema operacional em uma caixa
suspensa da seguinte forma:
■

All

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

■

Plug-in VMware vCenter
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Nota: Se você fizer o download de pacotes para Linux, UNIX, Solaris, AIX ou BSD,
a Symantec recomenda usar a versão 1.16 ou posterior do GNU tar para extrair
os pacotes .tar.
Para obter mais informações, consulte a seguinte nota técnica no site de suporte
da Symantec:
http://www.symantec.com/docs/TECH154080 (em inglês)

Além das instruções para o download, esse procedimento também inclui as etapas
para extrair e instalar os arquivos transferidos por download no cliente.
Para fazer o download dos pacotes do cliente NetBackup de um appliance do
NetBackup a um cliente

1

Faça login no cliente que você deseja salvar em backup.

2

Abra uma janela do navegador e digite o URL do appliance.

3

No meio da página inicial, na seção Download Packages, clique na caixa
suspensa para visualizar a lista de pacotes.

4

Clique com o botão direito do mouse no pacote selecionado e especifique o
local do download para o cliente.
São exemplos de locais:
■

Em plataformas Windows, faça o download do pacote para C:\temp ou na
área de trabalho.
Para determinar o tipo de hardware no sistema Windows, clique com o
botão direito do mouse em Meu computador e selecione Propriedades.

■

Em plataformas Linux ou UNIX, faça o download do pacote para /tmp.

Nota: O aparecimento da mensagem Nenhum pacote foi encontrado após
você fazer uma seleção significa que o pacote de cliente não está instalado
no appliance. Consulte o seguinte tópico para fazer o download de pacotes
do cliente para o appliance:

5

Descompacte o pacote no formato zip ou tar.

6

Instale o software-cliente desta forma:
■

Sistemas Windows
Clique no arquivo setup.exe.

■

Sistemas UNIX
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Execute o script .install.

7

Após instalar com êxito o software-cliente, adicione o nome do servidor mestre
do appliance ao cliente, da seguinte maneira:
Sistemas Windows
■

■

■

■

■

■

Após instalar o NetBackup no cliente,
abra a interface Backup, Archive, and
Restore.
Iniciar > Todos os programas >
Symantec NetBackup > Backup,
Archive, and Restore
Na interface Backup, Archive, and
Restore, selecione File > Specify
NetBackup Machines and Policy
Type...
No diálogo Specify NetBackup
Machines and Policy Type, digite o
nome do servidor no campo Server to
use for backups and restores. Em
seguida, clique em Edit Server List e
depois em OK.
Na caixa de diálogo que aparecer,
digite o nome do host totalmente
qualificado do servidor mestre do
appliance e clique em OK.
Feche a interface Backup, Archive, and
Restore.
Reinicie os serviços do cliente
NetBackup abrindo um prompt de
comando do Windows. Em seguida,
digite services.msc e pressione
Enter.

Sistemas UNIX
■

No cliente, navegue até o seguinte
local:
cd /usr/openv/netbackup

■

Digite ls para ver o conteúdo do
diretório.
Abra o arquivo bp.conf em um editor
de texto.
Digite o nome do host totalmente
qualificado do servidor mestre do
appliance.
Salve as alterações e feche o arquivo.

■

■

■

Consulte “Para instalar o software-cliente NetBackup em clientes através de
compartilhamentos CIFS e NFS” na página 135.
Consulte “Para fazer o download do Console de administração do NetBackup de
um appliance do NetBackup a um computador Windows” na página 134.
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Para fazer o download do Console de administração
do NetBackup de um appliance do NetBackup a um
computador Windows
Você pode fazer o download do software Console de administração do NetBackup
de um appliance do NetBackup para um computador Windows que deseja usar
para acessar o appliance. O computador Windows não exige a instalação do
NetBackup para usar o Console de administração. A página de logon do NetBackup
Appliance Web Console fornece uma seção Download Packages para fazer o
download do pacote do Console de administração do NetBackup.
Além das instruções para o download, esse procedimento também inclui as etapas
para extrair e instalar os arquivos transferidos por download no cliente.
Para fazer o download do pacote Console de administração do NetBackup de um
appliance do NetBackup a um computador Windows

1

Faça login no computador Windows que você deseja usar para acessar o
appliance.

2

Abra uma janela do navegador e digite o URL do appliance.

3

No meio da página inicial, na seção Download Packages, clique na caixa
suspensa e selecione Windows.

4

Quando o nome de arquivo do pacote aparecer na caixa suspensa, clique com
o botão direito do mouse e selecione Download Linked File ou Download
Linked File As e especifique o local para fazer o download do pacote no
computador Windows.
Por exemplo, faça o download do pacote para C:\temp ou para a área de
trabalho.

5

Descompacte o pacote.

6

Instale o software do Console de administração desta forma:
■

No cliente, navegue até o diretório Addons/JavaInstallFiles.

■

Clique no arquivo setup.exe.

Consulte “Para fazer o download dos pacotes do cliente NetBackup a um cliente
em um appliance do NetBackup” na página 131.
Consulte “Para instalar o software-cliente NetBackup em clientes através de
compartilhamentos CIFS e NFS” na página 135.
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Para instalar o software-cliente NetBackup em
clientes através de compartilhamentos CIFS e NFS
Após a conclusão de todas as configurações do appliance, você poderá usar os
seguintes procedimentos para instalar software-cliente Windows e UNIX nos clientes
usados com os appliances NetBackup. Esses procedimentos explicam como obter
os pacotes de software através de um compartilhamento CIFS ou NFS.
Nota: Se tiver clientes NetBackup que você queira usar com o servidor mestre do
appliance, eles deverão ser da versão 6.0 ou posterior. Nesses clientes, você
precisa apenas adicionar o nome do servidor mestre do appliance ao cliente.
Para instalar o software-cliente NetBackup em um cliente UNIX através de um
compartilhamento NFS

1

No computador-cliente UNIX no qual você deseja instalar o software-cliente
NetBackup, faça logon como raiz.

2

Monte o seguinte compartilhamento NFS:
<nome_do_appliance>:/inst/client

3

4

Procure os arquivos no diretório de compartilhamento NFS. Arquivos
semelhantes aos seguintes aparecerão:
.packages

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

Execute o script unix-client-install.
Essa ação instalará o software-cliente NetBackup.

5

Adicione o nome do servidor mestre do appliance ao arquivo bp.conf no
cliente da seguinte maneira:
■

No cliente, navegue até o seguinte local:
cd /usr/openv/netbackup

■

Digite ls para ver o conteúdo do diretório.

■

Abra o arquivo bp.conf em um editor de texto.

■

Digite o nome do host totalmente qualificado do servidor mestre do
appliance.

■

Salve suas alterações e feche o arquivo.
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Consulte “Para fazer o download dos pacotes do cliente NetBackup a um cliente
em um appliance do NetBackup” na página 131.
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A

Listas de verificação de
hardware
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Parte frontal do rack

■

Parte traseira do rack

■

Para verificar as operações de hardware do NetBackup 5230

■

Para verificar as operações de hardware do NetBackup 5220

■

Autotestes do appliance

Parte frontal do rack
Use a lista em Tabela A-1 para verificar os itens visíveis da parte frontal do rack.
Tabela A-1
Sim, não,
N/D

Requisitos para o hardware acessível na parte frontal
Tarefas
Verifique se o appliance está fixado no rack, acima de todas as prateleiras
de armazenamento.
Para o appliance do NetBackup 5220, verifique se as oito unidades de
disco nos slots 0 a 7 do painel frontal estão instaladas firmemente.

Listas de verificação de hardware
Parte traseira do rack

Sim, não,
N/D

Tarefas
Para o appliance do NetBackup 5230:
■

■

Verifique se as duas unidades de disco nos slots 0 e 1 do painel frontal
estão instaladas firmemente.
Verifique se os oito discos de armazenamento, nos slots 4 a 11, estão
instalados firmemente.

Verifique se as Symantec Storage Shelves, se usadas com o appliance,
estão instaladas firmemente. Todas as prateleiras devem ser instaladas
abaixo do appliance, para impedir que o rack seja derrubado.

Parte traseira do rack
Use a lista em Tabela A-2 para garantir que todos os componentes visíveis na
parte traseira do rack estão instalados corretamente.
Tabela A-2
Sim, não,
N/D

Requisitos de hardware acessíveis da parte traseira do rack
Tarefas
Verifique se a parte traseira de cada appliance e prateleira de
armazenamento está fixada no rack.
Verifique se os cabos de alimentação que são conectados a cada appliance
estão conectados a uma fonte de energia de 240 VCA.
Verifique se os cabos de alimentação que são conectados a cada prateleira
de armazenamento estão conectados a uma fonte de energia de 240 VCA.
Verifique se eth0 no painel traseiro do appliance é usado somente para
fins de gerenciamento. Essa porta não deve ser conectada à rede de
produção do cliente.
Verifique se os cabos Ethernet conectam as portas Ethernet de 1 Gb ou
10 Gb no appliance a um alternador ou outro tipo de interface de rede.
Verifique se o cabo na porta de IPMI está protegido.
Verifique se um cabo SAS conecta cada porta SAS no appliance a uma
porta SAS_IN na primeira prateleira de armazenamento. O comprimento
máximo suportado do cabo SAS é 1 metro (3,28 pés).
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Para verificar as operações de hardware do
NetBackup 5230
Execute a seguinte série de verificações com cada prateleira de armazenamento
após ativar as tomadas de alimentação localizadas no painel traseiro da prateleira.
Para verificar o status operacional

1

Ative a prateleira de armazenamento mais distante em relação ao appliance.

2

Verifique se os LEDs do módulo de E/S e do módulo de alimentação no painel
traseiro estão verdes.

3

Verifique s os LEDs nas unidades de disco vistas no painel frontal estão verdes.

4

Verifique os LEDs do sistema no lado direito da prateleira de armazenamento.
Verifique se os LEDs de Alimentação (1) e de Status do compartimento global
(2) estão em verde constante e se os LEDs da pulsação (3) piscam em verde.

5

Repita as etapas anteriores para todas as prateleiras de armazenamento.

6

Use o botão de alimentação na parte frontal direita do appliance para ativar o
appliance.

7

Acesse o painel traseiro do appliance.

8

Verifique se o LED da parte inferior de cada módulo de alimentação está verde
contínuo.

9

Verifique os LEDs nas portas Ethernet integradas. A cor desses LEDs deve
ser âmbar contínuo quando conectados à rede ou âmbar intermitente quando
ocorrer a atividade da rede.

10 Acesse o painel frontal do appliance.
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11 Verifique os LEDs do sistema no lado direito do appliance. A luz ao redor do
botão ATIVAR (1) deve estar verde. O LED do status do sistema (2) deve estar
verde.

12 Verifique os LEDs nos slots 0 e 1 da unidade de disco, que devem estar verdes.
13 Verifique os LEDs nos slots 4 a 11 da unidade de disco, que também devem
estar verdes.

Para verificar as operações de hardware do
NetBackup 5220
Execute a seguinte série de verificações com cada prateleira de armazenamento
após ativar as tomadas de alimentação localizadas no painel traseiro da prateleira.
Para verificar o status operacional

1

Ative a prateleira de armazenamento mais distante em relação ao appliance.

2

Verifique se os LEDs do módulo de E/S e do módulo de alimentação no painel
traseiro estão verdes.

3

Verifique s os LEDs nas unidades de disco vistas no painel frontal estão verdes.
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4

Verifique os LEDs do sistema no lado direito da prateleira de armazenamento.
Verifique se os LEDs de Alimentação (1) e de Status do compartimento global
(2) estão em verde constante e se os LEDs da pulsação (3) piscam em verde.

5

Repita as etapas anteriores para todas as prateleiras de armazenamento.

6

Use o botão de alimentação na parte frontal direita do appliance para ativar o
appliance.

7

Acesse o painel traseiro do appliance.

8

Verifique se o LED da parte inferior de cada módulo de alimentação está verde
contínuo.

9

Verifique os LEDs nas portas Ethernet integradas. A cor desses LEDs deve
ser âmbar contínuo quando conectados à rede ou âmbar intermitente quando
ocorrer a atividade da rede.

10 Acesse o painel frontal do appliance.
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11 Verifique os LEDs do sistema no lado direito do appliance; eles devem emitir
luz verde constante.

LED

Estado

Indicação

Estado do sistema Verde constante
(1)

Operação normal

Estado do sistema Verde intermitente
(1)

Desempenho degradado

Estado do sistema Âmbar constante
(1)

Condição crítica ou irrecuperável

Estado do sistema Âmbar intermitente
(1)

Condição não crítica

Estado do sistema Apagado
(1)

POST está em execução ou o
sistema está desativado.

Alimentação,
suspensão (2)

Verde constante

O sistema tem alimentação ou está
em estado SO.

Alimentação,
suspensão (2)

Verde intermitente

O sistema está suspenso ou em
estado ACPI S1.
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LED

Estado

Indicação

Alimentação,
suspensão (2)

Apagado

A alimentação está desativada ou o
sistema está em estado ACPI S4 ou
S5.

Botão de
alimentação

Verde constante

O sistema tem um link à rede ao qual
está conectado.

Botão de
alimentação

Verde piscando

Atividade da rede

12 Verifique os LEDs nas unidades de disco, slots 0 a 7. O LED no lado esquerdo
de cada suporte de unidade deve estar verde para indicar que a alimentação
está ativada.

Autotestes do appliance
Um comando de autoteste do appliance pode ser executado no menu shell do
appliance do NetBackup para determinar se os componentes funcionais do
appliance operam corretamente. Os componentes testados incluem as unidades
de disco, os discos lógicos, as baterias e outros componentes de hardware.
Para executar os autotestes

1

Verifique se você ainda está conectado como administrador do appliance,
como definido anteriormente ao ligar o hardware pela primeira vez.
Se você não tiver feito login como administrador, use o PuTTY para abrir uma
nova sessão do Secure Shell (ssh).

2

O cursor deve estar ao lado do aviso Main_Menu.

3

Entre em Support e pressione Enter.

4

Entre em hwmon show ALL e pressione Enter.

O appliance executa testes em vários componentes e parâmetros de hardware.
OK, Warning ou indicadores de mensagem Failure são exibidos na coluna State
para cada componente.
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Lista de verificação da
configuração inicial
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Lista de verificação da configuração inicial do appliance Symantec NetBackup
52xx

Lista de verificação da configuração inicial do
appliance Symantec NetBackup 52xx
Essa lista de verificação tem como objetivo ajudá-lo a planejar a configuração inicial
de seu appliance.
Para um novo appliance, use as seguintes tabelas para registrar suas definições
da configuração inicial. Caso o appliance tenha sido redefinido ou sua imagem
tenha sido recriada, ele deverá ser configurado novamente. As configurações
registradas na lista de verificação podem economizar um tempo precioso e auxiliar
a colocar o appliance online novamente com rapidez.
Quando usar uma cópia física ou versão impressa da lista de verificação,
certifique-se de guardá-la em local seguro.
Também é possível obter a versão em PDF da lista de verificação para download
e salvá-la no local escolhido. O arquivo PDF também permite digitar as
configurações para que você possa salvar ou imprimir a lista de verificação
preenchida.
Para acessar a versão mais recente da lista de verificação, consulte o seguinte
link:
www.symantec.com/docs/DOC6675
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Tabela B-1

Network Configuration

Campo

Configuração

Network Interface
IP Address
Subnet Mask
Bond Mode

Tabela B-2

Routing Configuration

Campo

Configuração

Destination IP
Destination Subnet Mask
Gateway
Network Interface

Tabela B-3

Host Configuration

Campo

Configuração

Host Name
Domain Name System (DNS)

DNS:

■

Domain Name Suffix

■

________________________________

■

DNS IP Address

■

________________________________

■

Search Domain(s)

■

________________________________

Host Name Resolution (no DNS)

No DNS:

■

IP address

■

________________________________

■

Fully qualified host name

■

________________________________

■

Short host name

■

________________________________

Tabela B-4

Password change

Campo
Old admin password
New admin password

Configuração
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Campo

Configuração

Confirm new admin password

Tabela B-5

Date and time configuration

Campo

Configuração

Time zone
NTP Server IP
Date and Time

Tabela B-6

Alerting Configuration

Campo

Configuração

Notification Interval (in 15-minute intervals)
Enable SNMP Alert
SNMP server (required only if you check
Enable SNMP Alert )
SNMP port
SNMP community
SMTP server
Software administrator email address
Hardware administrator email address
Sender email address
SMTP account
Password

Tabela B-7

Call Home Configuration

Campo
Enable Call Home
Enable proxy server
Enable proxy tunneling

Configuração
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Campo

Configuração

Proxy server (required only if you check
Enable proxy server )
Proxy port (required only if you check Enable
proxy server )
Proxy user name
Proxy password

Tabela B-8

Registration

Campo

Configuração

Appliance Name
Company Name
Street
City
State or Province
ZIP or Postal Code
Country
Contact Name
Contact Number
Contact Email

Tabela B-9

Role Configuration

Campo

Configuração

Master or Media
Master server name (required only if you
check Media )

Tabela B-10
Campo
Storage Unit name

AdvancedDisk storage configuration
Configuração
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Campo

Configuração

Disk Pool Name
Size

Tabela B-11
Campo
Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Deduplication (MSDP) Disk Configuration
Configuração
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Para adicionar uma
prateleira de
armazenamento a um
appliance operacional
Este Apêndice contém os tópicos a seguir:
■

Sobre como adicionar um Symantec Storage Shelf adicional a um appliance
do NetBackup 52xx operacional

■

Para instalar e conectar um Symantec Storage Shelf adicional a um appliance
do NetBackup 52xx operacional

■

Para adicionar o espaço em disco de unidades adicionais do Symantec Storage
Shelf a um appliance do NetBackup 52xx operacional através do NetBackup
Appliance Web Console

■

Para adicionar o espaço em disco de outras unidades do Symantec Storage
Shelf a um appliance do NetBackup 52xx operacional através do NetBackup
Appliance Shell Menu

Para adicionar uma prateleira de armazenamento a um appliance operacional
Sobre como adicionar um Symantec Storage Shelf adicional a um appliance do NetBackup 52xx operacional

Sobre como adicionar um Symantec Storage Shelf
adicional a um appliance do NetBackup 52xx
operacional
Se você tem um appliance do NetBackup 52xx que atualmente inclui um Symantec
Storage Shelf, é possível expandir o armazenamento em disco do appliance por
meio da adição de outro Symantec Storage Shelf.
Os appliances do NetBackup 52xx com versão de software 2.5 e posteriores
permitem conectar até duas unidades do Symantec Storage Shelf.
Adicionar um segundo Symantec Storage Shelf a um appliance operacional exige
a execução das seguintes tarefas:
■

Instalação do novo Symantec Storage Shelf
Essa tarefa envolve montar as novas unidades no rack, conectar o cabo SAS
e o de alimentação.
Consulte “Para instalar e conectar um Symantec Storage Shelf adicional a um
appliance do NetBackup 52xx operacional” na página 150.

■

Para adicionar o novo espaço de armazenamento em disco ao sistema
Essa tarefa disponibiliza para uso o espaço de armazenamento em disco das
novas unidades.
Consulte “Para adicionar o espaço em disco de unidades adicionais do Symantec
Storage Shelf a um appliance do NetBackup 52xx operacional através do
NetBackup Appliance Web Console” na página 152.
Consulte “Para adicionar o espaço em disco de outras unidades do Symantec
Storage Shelf a um appliance do NetBackup 52xx operacional através do
NetBackup Appliance Shell Menu” na página 153.

Nota: Quando adicionar outro Symantec Storage Shelf a um appliance operacional,
a Symantec recomenda que você agende essa tarefa durante a baixa atividade
do sistema.

Para instalar e conectar um Symantec Storage Shelf
adicional a um appliance do NetBackup 52xx
operacional
Use o procedimento a seguir para instalar e conectar um Symantec Storage Shelf
adicional a um appliance do NetBackup 52xx operacional.
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Para instalar e conectar um Symantec Storage Shelf adicional a um appliance do
NetBackup 52xx operacional

1

Instale a unidade da prateleira de armazenamento no rack.

2

Localize os cabos SAS fornecidos com a prateleira de armazenamento e
conecte-os da maneira descrita no diagrama e texto a seguir:

3

■

Conecte uma extremidade do cabo SAS na porta SAS_OUT do módulo de
E/S mais à esquerda da primeira prateleira de armazenamento. A porta
SAS_OUT está rotulada como número 2 na figura.
Conecte a outra extremidade desse cabo SAS na porta SAS_IN do módulo
de E/S mais à esquerda da nova prateleira de armazenamento. A porta
SAS_IN está rotulada como número 1 na figura.

■

Conecte uma extremidade do outro cabo SAS na porta SAS_OUT do
módulo de E/S mais à direita da primeira prateleira de armazenamento.
Conecte a outra extremidade desse cabo SAS na porta SAS_IN do módulo
de E/S mais à direita da nova prateleira de armazenamento.

Conecte os cabos de alimentação à segunda prateleira de armazenamento.
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4

Ative a alimentação da nova prateleira de armazenamento.

5

Para adicionar o espaço de armazenamento das novas unidades da prateleira
de armazenamento ao sistema, consulte os tópicos a seguir:
Consulte “Para adicionar o espaço em disco de unidades adicionais do
Symantec Storage Shelf a um appliance do NetBackup 52xx operacional
através do NetBackup Appliance Web Console” na página 152.
Consulte “Para adicionar o espaço em disco de outras unidades do Symantec
Storage Shelf a um appliance do NetBackup 52xx operacional através do
NetBackup Appliance Shell Menu” na página 153.

Para adicionar o espaço em disco de unidades
adicionais do Symantec Storage Shelf a um appliance
do NetBackup 52xx operacional através do NetBackup
Appliance Web Console
O seguinte procedimento descreve como adicionar espaço em disco da nova
prateleira de armazenamento a um appliance do NetBackup usando o NetBackup
Appliance Web Console.
Para adicionar o espaço em disco da nova prateleira de armazenamento ao appliance
do NetBackup usando o NetBackup Appliance Web Console

1

Inicie o NetBackup Appliance Web Console e verifique se os novos dispositivos
de armazenamento aparecem na página Monitor > Hardware. Caso os novos
dispositivos de armazenamento não apareçam, verifique as conexões a cabo
e certifique-se de que a energia está ligada.

2

Clique em Manage > Storage.

3

Selecione a guia Disks.

4

Clique na opção Click here to scan for new disks.

5

Na caixa de diálogo Do you want to scan for new disk?, clique em OK para
iniciar a verificação.

6

Quando a verificação for concluída, clique em OK para atualizar a guia Disk.
Na coluna Disk, um novo ID deve aparecer para as novas unidades da
prateleira de armazenamento. As novas entradas devem ter os seguintes
atributos:
■

Type = Expansion.

■

Status = New Available
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7

Na coluna Status, ao lado de New Available, clique em Add para ativar o
armazenamento no RAID.

8

Na caixa de diálogo Confirmation, clique em Yes para iniciar uma verificação.
Quando o processo for concluído, a mensagem a seguir deverá aparecer:
Storage operation completed. Succeeded.

9

Clique em OK para atualizar o sistema.
Após a atualização do sistema, a guia Disks deve exibir os seguintes atributos
para as novas unidades da prateleira de armazenamento:
■

Type = Expansion

■

Status = In Use

■

Unallocated = n TB
Onde n é o volume ou espaço em disco utilizável disponível na nova
prateleira de armazenamento.

Para adicionar o espaço em disco de outras unidades
do Symantec Storage Shelf a um appliance do
NetBackup 52xx operacional através do NetBackup
Appliance Shell Menu
O seguinte procedimento descreve como adicionar espaço em disco da nova
prateleira de armazenamento a um appliance do NetBackup usando o NetBackup
Appliance Shell Menu.
Para adicionar espaço em disco da nova prateleira de armazenamento ao appliance
do NetBackup usando o NetBackup Appliance Shell Menu

1

Use o PuTTY para iniciar uma sessão SSH e acessar o NetBackup Appliance
Shell Menu.
Nota: Também é possível conectar um laptop, teclado e monitor ou KVM ao
appliance para acessar o NetBackup Appliance Shell Menu.

2

Fala login no NetBackup Appliance Shell Menu. O prompt Main_Menu é
exibido.

3

Acesse a visualização Monitor seguindo estas etapas:
Digite monitor e pressione Enter.
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4

Acesse a visualização Hardware seguindo estas etapas:
Digite hardware e pressione Enter.

5

Acesse a visualização Hardware seguindo estas etapas:
Digite show e pressione Enter.
São exibidas informações sobre o sistema. A coluna Device deve mostrar as
novas unidades da prateleira do armazenamento como Expansion Unit
Storage (unit n), em que n é 3, 4 ou 5. O Status das unidades deve aparecer
como Not Supported.

6

Faça uma verificação seguindo estas etapas:
■

No prompt Main_Menu, digite manage e pressione Enter.

■

Digite storage e pressione Enter.

■

Digite scan e pressione Enter.

A verificação demora alguns minutos para ser concluída.

7

Visualize o espaço de armazenamento disponível da seguinte maneira:
■

Navegue até a visualização Storage.

■

No prompt, digite Show ALL e pressione Enter.

■

Na tabela Disk ID, localize e escreva ou copie o ID do disco que tem os
seguintes atributos:
■

Operating system = Expansion

■

Source = New Available

8

Na visualização Storage, digite add e pressione Enter. O Assistente Add
expansion unit storage será iniciado.

9

No prompt, digite o ID da nova unidade de expansão que foi copiada
anteriormente e pressione Enter.
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