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

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

■

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

■

ضمان الترقية الذي يوفر ترقيات البرامج

■

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

■

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

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

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

مستوى إصدار المنتج

■

معلومات الجهاز

■

الذاكرة المتاحة ومساحة القرص ومعلومات NIC

■

نظام التشغيل

■

مستوى اإلصدار والتصحيح

■

طوبولوجيا الشبكة

■

معلومات جهاز التوجيه والعبارة وعنوان IP

■

وصف المشكلة:
■

رسائل الخطأ وملفات السجل

■

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

■

التغييرات التي تم القيام بها مؤخرًا على تكوين البرنامج وتغييرات الشبكة

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

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

أسئلة تتعلق بترخيص أو مؤشر تسلسل المنتج

■

تحديثات تسجيل المنتج ،مثل تغييرات العنوان أو االسم

■

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

■

أحدث معلومات حول تحديثات المنتج وترقياته

■

معلومات حول ضمان الترقية وعقود الدعم

■

معلومات حول برامج شراء Symantec

■

نصائح حول خيارات الدعم الفني من Symantec

■

أسئلة غير فنية لما قبل الشراء

■

المشكالت التي تتعلق باألقراص المضغوطة أو أقراص  DVDأو األدلة

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

customercare_apac@symantec.com

أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا

semea@symantec.com

دول أمريكا الشمالية وأمريكا الالتينية

supportsolutions@symantec.com
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الفصل

1

نظرة عامة على الجهاز
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

نظرة عامة على المنتج

■

األبعاد

■

تحديد مكان أرقام تسلسل الجهاز

■

اللوحة األمامية للجهاز

■

اللوحة الخلفية للجهاز

■

مجموعات قاعدة بطاقة إضافية  PCIeوأرقام الفتحات

■

اللوحة األمامية لرف التخزين

■

اللوحة الخلفية لرف التخزين

■

تسلسل بدء تشغيل األجهزة

نظرة عامة على المنتج
يوفر محركا أقراص في تهيئة  RAID 1نظام التشغيل للجهاز .يوجد محركا األقراص هذان في الفتحتين  0و 1في
اللوحة األمامية للجهاز.
كما يوفر الجهاز ثمانية محركات أقراص بيانات وتماثل بسعات تخزين مختلفة .توجد محركات األقراص هذه في
الفتحات من  4إلى  11في اللوحة األمامية للجهاز .يُرجى الرجوع إلى وصف جهاز  NetBackup 5230من
 Symantecومنتج رف التخزين  Symantecللحصول على أوصاف سعات التخزين المتوفرة.
ويوفر خيار استخدام ثمانية أقراص تخزين بسعة  3تيرابايت في الجهاز  14تيرابايت من التخزين بدون رف تخزين.
يمكن إضافة حتى أربعة أرفف تخزين لزيادة سعة التخزين إلى  158تيرابايت بما في ذلك الجهاز.
وتتطلب عمليات التهيئة التي تشمل رف تخزين واحد على األقل بطاقة وحدة التحكم  RAIDفي نظام  SASوالمثبتة
في فتحة  PCIeإضافية في الجهاز .كما يحتوي الجهاز أيضًا على بطاقات منافذ قنوات ليفية مُثبتة في فتحات PCIe
لجميع عمليات التهيئة.

نظرة عامة على الجهاز
األبعاد

راجع "األبعاد" في الصفحة .8

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

 52رطالً ) 23.58كجم(

■

 27.39بوصة ) 69.59سم( عمقًا

■

 17.24بوصة ) 43.8سم( عرضًا

■

 3.45بوصة ) 8.76سم( طوالً

تتميز قضبان الحامل المتوفرة للجهاز بقابليتها للتمديد حتى  31.5بوصة ) 800مم( .رقم القطعة لهذه القضبان هو
 .AXXPRAILوهذه المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات
الحامل أطول من  31.5بوصة ) 800مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .قد يكون للقضبان األخرى
أطوال مختلفة .يالئم الجهاز حامل بعرض  19بوصة ) 482.6مم(.
فيما يلي وزن وأبعاد رف التخزين.
■

 71رطالً ) 32.2كجم(

■

 22.1بوصة ) 56.1سم( عمقًا

■

 17.6بوصة ) 44.7سم( عرضًا

■

 5.25بوصة ) 13.33سم( طوالً

تتميز قضبان الحامل المقدمة لرف التخزين  Symantecبقابليتها للتمديد حتى  36بوصة ) 914مم( .وهذه المسافة
هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من  36بوصة
) 914مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .يالئم رف التخزين حامل بعرض  19بوصة )482.6
مم(.
راجع "اللوحة األمامية للجهاز" في الصفحة .10

تحديد مكان أرقام تسلسل الجهاز
في حالة عدم إمكانية االتصال بالجهاز أو رف التخزين فيمكنك تحديد مكان أرقام التسلسل من الجهاز الفعلي.
■

على جهاز  NetBackup 5230وخادم  ،NetBackup 5330يوجد الرقم التسلسلي على شريط أفقي في
اللوحة الخلفية للجهاز.
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نظرة عامة على الجهاز
تحديد مكان أرقام تسلسل الجهاز

■

على رف التخزين األساسي ورف التخزين اإلضافي في  ،NetBackup 5330يوجد الرقم التسلسلي للهيكل
على ملصق أبيض رأسي على اللوحة األمامية في الجانب السفلي األيمن.

يوجد الرقم التسلسلي لجهاز  NetBackup 5220على اللوحة الخلفية للجهاز .يوجد الملصق على شريط معدني
رقيق خلف منفذ .IPMI

9

نظرة عامة على الجهاز
اللوحة األمامية للجهاز

يوجد الرقم التسلسلي لرف تخزين  Symantecعلى اللوحة الخلفية لرف التخزين .على الجانب األيمن من الرف،
اسحب المقبض األبيض من رف التخزين.

قد تتضمن الطرازات األقدم رقمين .حيث يوجد رقم ) HOSTمضيف( للجهاز ،ويمكن تجاهله .في هذه الطرازات
يكون رقم ) STORAGEالتخزين( هو الرقم التسلسلي لرف التخزين.

اللوحة األمامية للجهاز
تحتوي اللوحة األمامية من الجهاز على  12فتحة محرك أقراص صلبة ولوحة مؤشرات .LED
يحتوي كل جهاز  NetBackup 5230على  12فتحة لألقراص .وقد تم ترقيم الفتحات من  0إلى  ،11بدءًا من
الزاوية اليسرى السفلية .ويحتوي الجهاز على قرصين  SASمثبتين في الفتحات  0و ،1ويتم استخدامهما لنظام التشغيل
ولدعم  RAID1المعكوس .ويتيح القرصان النشطان تبديل أحد القرصين أثناء تشغيل الجهاز.
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نظرة عامة على الجهاز
اللوحة األمامية للجهاز

يتم تثبيت ثمانية أقراص تخزين في الفتحات من  4وحتى  .11يوجد القرص البديل في الفتحة  ،11في الركن العلوي
األيمن من الجهاز.
يتم وضع دوائر حمراء حول محركات أقراص النظام .ويتم وضع دوائر صفراء حول محركات أقراص التخزين.

قد ال يتطلب جهاز  NetBackup 5230رف تخزين  Symantecلتوفير التخزين .ويحتوي الجهاز القياسي على
أقراص تخزين بسعة  1تيرابايت والتي توفر  4تيرابايت من سعة التخزين المُنَسقة .كما يمكن شراء أقراص تخزين
 3تيرابايت لتوفير سعة تخزين  14تيرابايت .في حالة الحاجة إلى تخزين إضافي يمكن إضافة أرفف تخزين
.Symantec
يمكن استخدام حتى أربعة أرفف·تخزين مع جهاز  NetBackup 5230واحد.

تتصل لوحة صغيرة بالجانب األيمن من الجهاز .وتحتوي اللوحة على مؤشرات  LEDللنظام وأزرار لعمليات التشغيل.
وتوفر مؤشرات  LEDمعلومات حول وظائف الجهاز .تتوفر التفاصيل في الجدول .1-1
الجدول 1-1

عناصر تحكم وميزات اللوحة األمامية لجهاز NetBackup

الرقم

الوصف

1

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

2

مؤشر  LEDلنشاط محرك األقراص الصلبة

3

زر معرف النظام مزود بمؤشر  LEDمدمج

4

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

5

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

6

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

7

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

8

مؤشر  LEDلنشاط بطاقة ) NIC1/eth0والذي عند توصيله؛ يومض عند استخدامه بمعدل السرعة(
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الجدول 1-1

عناصر تحكم وميزات اللوحة األمامية لجهاز NetBackup

الرقم

الوصف

9

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

10

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

يحتوي كل محرك أقراص صلبة على مؤشري  LEDواللذين يوضحان حالة محرك األقراص ،كما هو موضح في
الرسم التخطيطي التالي.

يصف الجدول التالي مؤشرات  LEDالموجودة في محركات األقراص.
الجدول 1-2

مؤشرات  LEDلوحدة محرك األقراص

الرقم

الوصف

اللون

ما يشير إليه

1

مؤشر  LEDللحالة

غير مضيء

ال توجد أعطال

برتقالي ثابت

عطل في القرص

برتقالي وامض

إعادة إنشاء  RAIDقيد التقدم.

2

مؤشر  LEDللنشاط

غير مضيء باألخضر الثابت

دوران منخفض للقرص.

أخضر وامض

ال يوجد نشاط للقرص.

أخضر وامض أحيانًا

دوران زائد للقرص.
تمت معالجة األوامر.

على الجانب األيسر من اللوحة األمامية ،يمكن سحب بطاقة سوداء لعرض الرقم التسلسلي للجهاز.

راجع "اللوحة الخلفية للجهاز" في الصفحة .13
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اللوحة الخلفية للجهاز
توفر اللوحة الخلفية لجهاز  NetBackupإمكانية الوصول إلى منافذ االتصال وبطاقات  PCIeاإلضافية ومصادر
الطاقة القابلة لالستبدال .يتم تركيب البطاقات اإلضافية في المصنع قبل شحن الجهاز.

الجدول 1-3

اللوحة الخلفية لجهاز NetBackup

الرقم

الوظيفة

 1و2

وحدات اإلمداد بالطاقة رقم  1ورقم 2

3

بداية من اإلصدار  2.6.0.2من جهاز  ،NetBackupيمكن تكوين منفذ  eth0/NIC1واستخدامه في
شبكتك لمهام النسخ االحتياطي .إذا قررت استخدام هذا المنفذ للنسخ االحتياطية ،فيجب عليك تكوين منفذ
اإلدارة عن بعد ) (IPMIللوصول إلى الجهاز.

 4و 5و6

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

7

موصل DB-15 VGA

8

المنفذ التسلسلي أ ) RJ45محجوز(

9

موصالت USB

10

منفذ التحكم عن بُعد )(IPMI

11

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

12

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

13

المنفذ التسلسلي ب )محجوز(

يتم شحن أجهزة  NetBackup 5230ومعها مسامير تأريض في حال كانت بيئة المعمل الخاص بك تتطلب مثل
هذا المطلب .توجد المسامير على اللوحة الخلفية للجهاز .يمكنك استخدام طرق تأريض قياسية لتوصيل أسالك التأريض
بالمسامير.
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مجموعات قاعدة بطاقة إضافية  PCIeوأرقام الفتحات

راجع "اللوحة األمامية لرف التخزين" في الصفحة .14

مجموعات قاعدة بطاقة إضافية  PCIeوأرقام الفتحات
يحتوي كل جهاز على مجموعتي قاعدة بطاقة إضافية  .PCIeتسع كل مجموعة قاعدة بطاقة إضافية ثالث بطاقات
للمكون اإلضافي  .PCIeتحدد أرقام قاعدة البطاقة اإلضافية وأرقام الفتحات الفتحة التي يمكن أن تشغلها البطاقة.
يظهر المخطط التالي قواعد البطاقات اإلضافية كـ  R2و .R1في قاعدة البطاقة اإلضافية  R2يتم ترقيم فتحات PCIe
من  1إلى  ،3من أسفل قاعدة البطاقة اإلضافية إلى أعالها .في قاعدة البطاقة اإلضافية  R1يتم ترقيم فتحات PCIe
من  4إلى  ،6من أسفل قاعدة البطاقة اإلضافية إلى أعالها.
الشكل 1-1

قواعد البطاقات اإلضافية  PCIوأرقام الفتحات

ةيفاضإ ةقاطب1
ةحتف6
ةحتف5
ةحتف4

ةيفاضإ ةقاطب2
ةحتف3
ةحتف2
ةحتف1

راجع "اللوحة األمامية لرف التخزين" في الصفحة .14

اللوحة األمامية لرف التخزين
تحتوي اللوحة األمامية لرف تخزين  Symantecعلى  16محرك أقراص تتم تهيئتهم في صفيف .RAID 6
كما تحتوي كل فتحة من فتحات محرك أقراص على حاوية محرك أقراص ،وزر تحرير محرك أقراص ومؤشري
 .LEDتضم الحاوية وحدة محرك األقراص التي تحتوي على محرك أقراص وحامل .يتيح لك زر التحرير إزالة
محرك األقراص من رف التخزين .توضح مؤشرات  LEDمعلومات حول حالة كل محرك أقراص ونشاطه.
تتضمن اللوحة األمامية لرف التخزين مجموعتين من ثالثة مؤشرات  LEDمضمنة في المقبض الموجود على الجانب
األيمن من الرف .توفر مؤشرات  LEDهذه معلومات حول نظام التخزين الشامل وعن مكونات النظام.
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الجدول 1-4

مؤشرات حالة  LEDلمحرك أقراص رف تخزين (Symantec (1

اسم مؤشر LED

الحالة

الوصف

حالة القرص

أخضر

التشغيل العادي

برتقالي

التشغيل غير العادي أو التوقف عن التشغيل

أخضر

التشغيل العادي

برتقالي

التشغيل غير العادي أو التوقف عن التشغيل

الطاقة/النشاط

الجدول 1-5

مؤشرات حالة  LEDلنظام رف تخزين (Symantec (2

اسم مؤشر LED

الحالة

الوصف

الطاقة

غير مضيء

إيقاف تشغيل

أخضر ثابت

تشغيل

غير مضيء

إيقاف تشغيل

أخضر ثابت

تشغيل

برتقالي

مصدر اإلمداد بالطاقة غير متصل

أحمر

مصدرا اإلمداد بالطاقة غير متصلين

محجوز

ال يوجد

ال يوجد

النشاط  1لوحدة
اإلدخال/اإلخراج

غير مضيء

ال يوجد نشاط

وميض أخضر

النشاط

حالة الغلق العام

النشاط  2لوحدة إدخال/إخراج غير مضيء

خفقان

ال يوجد نشاط

وميض أخضر

النشاط

غير مضيء

النظام قيد إيقاف التشغيل

وميض أخضر

التشغيل العادي

تتم تسمية الـ  16محرك أقراص الموجودة في رف التخزين كما هو مبين .محرك األقراص الموجود في الفتحة 16
احتياطي.
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راجع "اللوحة الخلفية لرف التخزين" في الصفحة .16

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

الجدول 1-6

اللوحة الخلفية لرف التخزين

الرقم

العنصر

التفاصيل

1

مؤشر  LEDلمنفذ SAS_IN

غير مضيء  -ال يتوفر ارتباط

2

منفذ SAS_IN

متصل بجهاز NetBackup

3

منفذ SAS_OUT

متصل برف التخزين الثاني ،في حالة استخدامه

أخضر ثابت  -يتوفر ارتباط
وميض أخضر  -النشاط
أحمر  -فشل مصدر اإلمداد بالطاقة
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الجدول 1-6

اللوحة الخلفية لرف التخزين

الرقم

العنصر

التفاصيل

4

مؤشر منفذ SAS_OUT

غير مضيء  -ال يتوفر ارتباط

5

مؤشر وحدة اإلدخال/اإلخراج

6

مؤشر  LEDلمصدر اإلمداد بالطاقة غير مضيء  -غير متصل بمصدر الطاقة

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

أخضر ثابت  -الطاقة جيدة
وميض أخضر  -مصدر اإلمداد بالطاقة قيد التشغيل
أحمر  -ال يمكن تشغيل الطاقة

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

تسلسل بدء تشغيل األجهزة
هناك تسلسل خاص مطلوب لبدء األجهزة :يتعين تشغيل جميع أرفف التخزين أيًا كان نوعها في البداية ،ثم تشغيل
الجهاز .يضمن هذا الترتيب أن تتعرف وحدة تحكم  RAIDللجهاز على أرفف التخزين .فيما يلي ترتيب بدء التشغيل
لجهاز  NetBackup 5230وأرفف التخزين.
لتشغيل األجهزة بشكل صحيح

1

قم بتشغيل رف التخزين األبعد عن الجهاز.

2

اترك رف التخزين حتى يبدأ .استخدم مؤشرات  LEDالموجودة في الصورة والجدول التاليين لتحديد حالة
محركات األقراص .في الحاالت المثلى يكون مؤشر  LEDأعلى كل محرك أقراص باللون األخضر .في
الحاالت المثلى يكون مؤشر  LEDأسفل كل محرك أقراص باللون األزرق.
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تسلسل بدء تشغيل األجهزة

الرقم

الوصف

1

فتحة 1

2

زر تحرير محرك أقراص التشغيل

3

مؤشر  LEDحالة محرك األقراص

4

5

■

أخضر ثابت  -تمت تهيئة محرك األقراص

■

برتقالي ثابت  -يحتمل وجود عطل في محرك األقراص

مؤشر  LEDطاقة محرك األقراص ونشاطه
■

أزرق ثابت  -محرك األقراص موجود

■

أزرق وامض  -محرك األقراص نشط

فتحة  - 16احتياطي سريع

3

قم بتشغيل رف التخزين التالي ودعه يبدأ.

4

قم بتشغيل كافة أرفف التخزين واحدًا تلو اآلخر ودعهم يبدؤوا.

5

فترتيب التمهيد ثابت ومحدد مسبقًا .ال يتطلب ترتيب التمهيد عملية ضبط.

6

يكون استيراد تهيئة التخزين تلقائيًا .ال يتعين استيراد تهيئة خارجية يدويًا.

تابع إلى التهيئة األولية لجهازك ووحدات التخزين لديك.
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الفصل

2

معلومات ومتطلبات ما قبل تركيب
الجهاز
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

حول تركيب الجهاز

■

أدوات

■

المواصفات البيئية

■

التأكد من جاهزية الحامل

■

التحقق من عبوات الشحن

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

تعرف على جهاز  NetBackupورف التخزين .Symantec

■

تحقق من احتياطات األمان.

■

تحقق من متطلبات التثبيت.
تتميز قضبان الحامل المتوفرة للجهاز بقابليتها للتمديد حتى  31.5بوصة ) 800مم( .رقم القطعة لهذه القضبان
هو  .AXXPRAILوهذه المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين
دعامات الحامل أطول من  31.5بوصة ) 800مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .قد يكون
للقضبان األخرى أطوال مختلفة .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة ) 482.6مم(.

معلومات ومتطلبات ما قبل تركيب الجهاز
أدوات

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

أخرج األجهزة من عبواتها.

■

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

■

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

■

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

■

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

■

قم بتوصيل كابلي  SASبين الجهاز ورف التخزين  Symantecاألقرب إلى الجهاز.

■

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

■

قم أوالً بتشغيل رف التخزين ودعه يبدأ .في حالة كان لديك رفا تخزين ،قم بتشغيل رف التخزين غير المتصل
بالجهاز .عند إتمام تهيئة رف التخزين هذا ،قم بتشغيل رف التخزين اآلخر ودعه حتى تتم تهيئته.

■

قم بتشغيل الجهاز.

■

تأكد من عمل األجهزة بشكل سليم وابدأ عملية تهيئة الجهاز.

أدوات
األدوات والتجهيزات التالية مطلوبة لتركيب الجهاز.
■

مفكات  Phillipsأحجام من  M3إلى M6

■

سكينة )لفتح الصناديق الكرتونية(

■

شريط معصم أو قفازات ESD

■

ملصقات كابل

■

قلم حبر أو رصاص للكتابة على الملصقات

■

أربطة كابالت وزردية قطع دائرية )اختياري(

■

مقياس متعدد )اختياري(
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المواصفات البيئية

المواصفات البيئية
الجدول  2-1يسرد متطلبات جهاز  NetBackupوأجهزة التخزين.
الجدول 2-1

المتطلبات البيئية

المكون

المتطلب

الجهد الكهربي االسمي لرف التخزين

 120فولت تيار متردد )الواليات المتحدة(

درجة حرارة التشغيل

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

درجة حرارة التخزين

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

درجة حرارة النقل

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

نطاق الرطوبة النسبية للتشغيل

 10%إلى 80 %

نطاق الرطوبة النسبية للتخزين

 10%إلى 90%

نطاق الرطوبة النسبية للنقل

 5%إلى 90%

تدرج الرطوبة النسبية للتشغيل

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

تدرج الرطوبة النسبية للتخزين

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

ارتفاع التشغيل

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

ارتفاع التخزين

- 30إلى  3000متر

الضوضاء

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

راجع "التحقق من عبوات الشحن" في الصفحة .22
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التأكد من جاهزية الحامل

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

تأكد من أنه تم تثبيت الحامل وتأريضه بشكل صحيح.

■

تتميز قضبان الحامل المتوفرة للجهاز بقابليتها للتمديد حتى  31.5بوصة ) 800مم( .رقم القطعة لهذه القضبان
هو  .AXXPRAILوهذه المسافة هي أقصى عمق مسموح به بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين
دعامات الحامل أطول من  31.5بوصة ) 800مم( ،ال يمكن تثبيت القضبان والجهاز بشكل صحيح .قد يكون
للقضبان األخرى أطوال مختلفة .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة ) 482.6مم(.

■

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

■

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

■

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

■

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

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

جهاز NetBackup

■

قضبان التركيب للجهاز

■

أقفال بمسامير غلق لتوصيل الجهاز بالحامل

■

كابال تيار كهربي متردد للجهاز

■

محفظة أوراق تحتوي على معلومات الترخيص والوثائق ومحرك أقراص .USB

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

رف تخزين Symantec

■

قضبان تركيب لكل رف

■

مسامير لتوصيل القضبان بالحامل

■

أقفال بمسامير مخصصة للغلق لتثبيت المسامير التي تصل القضبان بالحامل

■

كابال تيار كهربي متردد لكل رف

■

كابال  SASلكل رف

قبل إخراج األجهزة من عبواتها ،قم بإجراء عمليات التحقق التالية.
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التحقق من عبوات الشحن

للتحقق من األجهزة قبل فك الغالف

1

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

2

تحقق من أن العبوات سليمة .في حالة كانت العبوات تالفة أو مبللة بشدة ،قم بإجراء الخطوة .4

3

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

4

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

تنبيه :وقم بتخزين أية أنظمة غير مغلفة في الداخل لحمايتها من عوامل الطقس .في حالة تلف المنتجات ،التقط صورًا
للبضائع التالفة وقم بحفظها في مكان آمن مع أية سجالت أو فواتير شحن.
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الفصل

3

إجراءات تركيب الجهاز
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

االحتياطات  -معدات ثقيلة

■

إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين

■

تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

■

تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل

■

تركيب قضبان توجيه جهاز NetBackup

■

تثبيت جهاز  NetBackupعلى حامل

■

توصيل الجهاز برف تخزين واحد أو أكثر

■

توصيل كابل VGA

■

توصيل كابالت الشبكة

■

توصيل كابالت الطاقة

■

التحقق من صحة الجهاز وتشغيل جهاز  NetBackup 5230ورف التخزين

االحتياطات  -معدات ثقيلة
تحذي :قد يتسبب التعامل غير المناسب لمكونات  NetBackupفي إصابات خطيرة أو تلف الجهاز أو كالهما .يبلغ
وزن جهاز  NetBackup 5230 52رطالً تقريبًا ) 23.58كيلوجرام( ،مع تركيب األقراص .يبلغ وزن رف
تخزين  Symantecحوالي  71.7رطالً ) 32.5كجم( بما في ذلك األقراص المثبتة به .استخدم الممارسات والتقنيات
واألدوات المالئمة عند التعامل مع تلك المكونات.
يرجى االلتزام باللوائح المحلية المتعلقة بنقل العناصر الثقيلة .يتطلب شخصين على األقل لنقل األجهزة وتركيبها.

إجراءات تركيب الجهاز
إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين

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

االرتفاع 13.1 :سم ) 5.25بوصة(

■

العرض 44.7 :سم ) 17.6بوصة(

■

العمق 56.1 :سم ) 22.1بوصة(

■

الوزن 32.5 :كجم ) 71.7رطالً(

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

 52رطالً ) 23.58كيلوجرام(

■

 27.39بوصة ) 69.59سم( عمقًا

■

 17.24بوصة ) 43.8سم( عرضًا

■

 3.45بوصة ) 8.76سم( طوالً

قضبان الحامل المرفقة للجهاز قابلة للتمديد حتى  30بوصة ) 725ملم( .وهذه المسافة هي أقصى عمق مسموح به
بين دعامات الحامل .وفي حالة كانت المسافة بين دعامات الحامل أطول من  30بوصة ) 752مم( ،ال يمكن تثبيت
القضبان والجهاز بشكل صحيح .يبلغ عرض الجهاز  19بوصة ) 482.6مم(.
تأكد من أن مكان التركيب يتضمن مساحة إضافية لما يلي:
■

البروزات األمامية ومقابض الحامل

■

ألسنة اإلمداد بالطاقة على اللوحة الخلفية

■

موصالت كابالت اللوحة الخلفية

إزالة الغالف الواقي عن رف التخزين
يتم شحن رف التخزين من شركة  Symantecمع غالف واقٍ شفاف على الجهتين العليا والسفلى وجوانب الهيكل.
عليك إزالة الغالف قبل تركيب رف التخزين على الحامل .ال يتم تركيب رف التخزين بشكل سليم إذا لم تتم إزالة
الغالف.
ال تتضمن اللوحتان األمامية والخلفية أية أغلفة.
إلزالة الغالف الواقي
تحذي :تأكد من وجود شخص آخر لمساعدتك في رفع رف التخزين.
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تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

1

انزع الغالف الواقي من الجزء العلوي لرف التخزين.

2

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

3

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

4

انزع الغالف عن جوانب رف التخزين.

5

تخلص من جميع أجزاء الغالف.

راجع "تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين  "Symantecفي الصفحة .26

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

حامل أجهزة بمقاس  19بوصة

■

فتحة  3Uمتوفرة

■

ستة مسامير مقاس ) M5موفرة(

■

ستة صواميل قفصية )موفرة(

■

مفك مسامير  Phillipsرقم 2

■

مصباح كهربائي
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تثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

لتثبيت قضبان التوجيه لرف تخزين Symantec

1

حدد مواضع تركيب قضبان التوجيه في الحامل.

تصف هذه القائمة المكونات الموجودة في المخطط.
الرقم

الوصف

1

موقع لمسمار على مؤخرة مقبض رف التخزين .أدخل المسمار هنا لتوصيل أسفل القضيب
بالحامل .يتم وضع الرف على بروز القضيب.

2

موقع مسمار ثان لتثبيت رف التخزين بالحامل.

2

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

3

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

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

■

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

■

4

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

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

5

قم بمحاذاة ثقوب المسامير في القضيب مع الصامولة القفصية المخصصة للغلق التي قمت بتثبيتها في الرف.
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6

أدخل مسامير مقاس  M5وقم بإحكام ربطها .تم شحن المسامير مع الوحدة.

7

كرر الخطوات من  1حتى  6لتثبيت قضيب التركيب األيمن .تأكد من أن القضبان مُثبتة عند نفس االرتفاع.

تركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل
تنبيه :بسبب وزن الوحدات ،توصي  Symantecبتثبيت أرفف التخزين عند الجزء السفلي من الحامل أو بالقرب
منه.

تحذي :يزن رف تخزين  Symantecحوالي  71.7رطالً ) 32.5كجم( .استخدم الممارسات والتقنيات واألدوات
المالئمة عند التعامل مع تلك المكونات.
لتركيب رف تخزين  Symantecعلى حامل

1

تحقق من تركيب قضبان التوجيه بشكل مالئم وتثبيت الحامل بإحكام.

2

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

3

حرّك رف التخزين على امتداد قضبان التثبيت في خزانة الحامل.

4

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

راجع "تركيب قضبان توجيه جهاز  "NetBackupفي الصفحة .28

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

حدد مواضع تركيب قضبان التوجيه في الحامل.
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تركيب قضبان توجيه جهاز NetBackup

تصف هذه القائمة المكونات الموجودة في الرسم.
الرقم

الوصف

1

مسمار ثابت يربط الجهاز بالحامل.

2

مسمار أزرق يربط أسفل القضيب بالحامل.

3

فارغ )ال توجد مسامير(.

4

مسمار فضي يربط أعلى القضيب بالحامل.

يوجد المسمار الفضي في أعلى كل قضيب .يوجد المسمار األزرق في أسفل كل قضيب .يدخل المسمار األزرق
والمسمار الفضي المربع في الحامل دون لولبات أو صواميل قفصية.

لتركيب قضبان الحامل

1

قم بتحديد شكل  Uعلى كل جانب من الحامل الذي قررت تركيب القضبان عليه.

2

تحقق من وجود شكل  Uكامل أسفل الشكل  Uالمستخدم لتركيب القضيب.
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3

حدد موقع القضيب األيسر ،بحيث يوجد  Lفي الطرف األمامي .يكون  Lمواجهًا لحائط الجانب األيسر من
الحامل ،وليس داخل الحامل.

4

أدخل القضيب في الثقبين الموجودين في الشكل  Uالذي حددته.

5

قم بتركيب المسمار الفضي الموجود على الجهة األمامية للقضيب في الثقب العلوي في الشكل .U

6

قم بإدخال المسمار الفضي الموجود على الجهة األمامية للقضيب في الثقب السفلي في الشكل .U

7

كرر الخطوات من  3إلى  6عند تركيب القضيب على الجانب األيمن من الحامل.

8

تحقق من أن كال القضيبين متوازيين ومثبتين بإحكام.

راجع "تثبيت جهاز  NetBackupعلى حامل" في الصفحة .30

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

1

تأكد من تثبيت قضبان التوجيه بشكل سليم وتركيبها بإحكام.

2

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

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

4

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

5

قم بإمالة الجهاز ألسفل نحو الجانب الخلفي من الحامل.

6

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

7

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

8

ارفع أزرار تحرير قضيب التوجيه وادفع الجهاز في الحامل.

9

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

توصيل الجهاز برف تخزين واحد أو أكثر
يتم إدراج بطاقة  PCIeلوحدة التحكم  SAS RAIDفي الفتحة  1من مجموعة قاعدة بطاقة المكون اإلضافي PCIe
 .2يتم تركيب هذه البطاقة داخل المصنع .يمكن استبدال البطاقة الحالية أو إضافة بطاقة على يد فني معتمد متخصص
في هذا المجال إذا لم تكن البطاقات مرتبة في األصل .وال يسمح للعمالء بالقيام بتلك العمليات.
يجب استخدام كابالت  SCSIالتسلسلية المرفقة ) (SASلتوصيل الجهاز بأحد أرفف التخزين.
مالحظة :بدايةً من اإلصدار  2.6.0.2للجهاز ،لم يعد يتطلب جهاز  NetBackup 5230رف التخزين
 Symantecالمتطابق كوحدة توسعة التخزين المتصلة األولى .لذا ،لم تعد تحتوي أرفف التخزين المتوفرة مع جهاز
 NetBackup 5230في اإلصدار  2.6.0.2على الملصقات الصفراء التي تحدد الوحدة المتطابقة.
رف التخزين األول متصل بمنافذ  SAS RAIDفي بطاقة  PCIe RAIDللجهاز .يجب توصيل منافذ SAS_IN
على رف الجهاز بمنافذ  SAS RAIDفي الجهاز.
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يوضح المخطط التالي جهاز  NetBackup 5230المتصل بأربعة أرفف تخزين كحد أقصى.
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الجدول 3-1

مكونات الجهاز وأرفف التخزين

األرقام

الميزة

1

بطاقة SAS RAID PCIe

2

منافذ  Ethernet 1جيجابت

3

منفذ تسلسلي

4

منفذ التحكم عن بُعد )(IPMI

5

منافذ  Ethernet 10جيجابت

6

أرفف تخزين
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لتوصيل كابالت SAS

1

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

2

قم بتوصيل الطرف اآلخر من كل كابل  SASبمنفذ  SASعلى بطاقة  PCIe RAIDفي الجهاز.

3

عند استخدام أكثر من رف تخزين واحد ،قم بتوصيل منافذ  SAS_OUTالموجودة في الرف األول بمنافذ
 SAS_INالموجودة في رف التخزين الثاني.

4

قم بتوصيل منافذ  SAS_OUTالموجودة على رف التخزين الثاني بمنافذ  SAS_INالموجودة على رف
التخزين التالي.

5

قم بتوصيل منافذ  SAS_OUTلكل رف -تخزين بمنافذ  SAS_INالموجودة على رف التخزين التالي.

6

ال تقم بتوصيل منافذ  SAS_OUTالخاصة برف التخزين األخير بأي جهاز.

راجع "توصيل كابالت الطاقة" في الصفحة .35

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

1

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

2

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

توصيل كابالت الشبكة
يتم الوصول إلى منافذ الشبكة باللوحة الخلفية من الجهاز .ويُخصص منفذ اإلدارة عن بُعد لالستخدام بواسطة فريق
الدعم الفني من  Symantecأو فنيي خدمة ميدانية مُعتمدين .تبين الصورة التالية مخطط لمنافذ الشبكة .يتضمن
أربعة منافذ  Ethernet 1جيجابت على اليسار ومنفذي  Ethernet 10جيجابت على اليمين .يوجد منفذ·اإلدارة
عن بعد ) (IPMIعلى يسار منافذ  Ethernet 10جيجابت.

34

إجراءات تركيب الجهاز
توصيل كابالت الطاقة

NIC6/
ETH5
NIC5/
ETH4

IPMI

NIC1/ NIC2/
ETH0 ETH1
NIC3/ NIC4/
ETH2 ETH3

تنبيه :تتم تهيئة منفذ  Ethernetاألول كمنفذ  .NIC1/eth0بداية من اإلصدار  2.6.0.2من جهاز ،NetBackup
يمكن تكوين منفذ  eth0/NIC1واستخدامه في شبكتك لمهام النسخ االحتياطي .إذا قررت استخدام هذا المنفذ للنسخ
االحتياطية ،فيجب عليك تكوين منفذ اإلدارة عن بعد ) (IPMIللوصول إلى الجهاز.
ويمكن توصيل منافذ  Ethernet NIC2/eth1و NIC3/eth2و NIC4/eth3و NIC5/eth4وNIC6/eth5
بشبكات عامة.

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

التحقق من صحة الجهاز وتشغيل جهاز  NetBackup 5230ورف
التخزين
تحقق من المعلومات في الجدول  3-2بعد إكمال تثبيت الجهاز وتوصيالت الكابالت ،ولكن قبل تشغيل األجهزة.
مالحظة :تجنب توصيل األجهزة الخارجية ،مثل محركات األشرطة أو عمالء  ،SANبالجهاز حتى يتم إكمال هذه
العملية.
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تحذي :تأكد من إيقاف تشغيل مصادر الطاقة باألجهزة لمنع حدوث إصابات شخصية وحدوث ضرر باألجهزة.
تأكد من أن األجهزة والكابالت مثبتة بشكل صحيح .يُقدم الجدول التالي تعليمات للتحقق من تثبيت الجهاز.
الجدول 3-2

تأكيد التثبيت
التثبيت بشكل خاطئ

المكون

التثبيت بشكل صحيح

رف تخزين Symantec

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

جهاز NetBackup

يتم وضع الجهاز بإحكام في الجزء السفلي جهاز مُثبت دون إحكام أو مثبت في وضع
من خزانة الحامل ،أعلى رف أو أرفف مرتفع للغاية داخل خزانة الحامل.
التخزين.

كابالت التيار الكهربي المتردد

تتصل كابالت التيار الكهربي للجهاز
وجميع أرفف التخزين بوحدات الطاقة
ومصدر التيار الكهربي المتردد.

يتم توصيل كابل طاقة واحد فقط بالجهاز.

كابالت محرك أقراص SAS

تصل كابالت  SASمنفذي  RAIDفي
الجهاز بمنفذي  SAS_INفي رف
التخزين.

يتعذر على كابل  SASواحد أو كال
الكابلين توصيل منفذي  RAIDفي الجهاز
بمنفذي  SAS_INفي رف التخزين.

كابالت محرك أقراص  SASللحصول
على أكثر من رف تخزين ،في حالة
استخدامها

تصل كابالت  SASمنفذي  SAS_INيتعذر على كابل محرك أقراص SAS
في الرف الثاني بمنفذي  SAS_OUTواحد أو كال الكابلين توصيل رف التخزين
في الرف األول .يتم توصيل األرفف التالية الثاني برف التخزين األول.
بنفس الطريقة.
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