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

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

■

תמיכה בטלפון ו/או באינטרנט המספקת מענה מהיר ומידע מעודכן

■

שירות שדרוגים המבטיח התקנת שדרוגים מייד עם יציאתם

■

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

■

הצעות שירות ברמת פרימיום הכוללות שירותי ניהול חשבון לקוח

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

פנייה לתמיכה טכנית
לקוחות שברשותם הסכם תמיכה תקף יכולים לקבל מידע על שירותי התמיכה הטכנית באתר
שכתובתו:
www.symantec.com/business/support/
לפני הפנייה לתמיכה הטכנית יש לוודא עמידה בדרישות המערכת המופיעות בתיעוד המוצר
שברשותך .כמו כן ,עליך להימצא ליד המחשב שבו אירעה הבעיה ,למקרה שתתבקש לשחזר את
הבעיה.
בעת פנייה לתמיכה הטכנית ,אנא הכן מראש את הפרטים הבאים:
■

רמת הגרסה של המוצר

■

מפרט החומרה

■

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

■

מערכת הפעלה

■

גרסה ורמת תיקון תוכנה )(patch

■

טופולוגיית רשת

■

פרטים על נתבים ,שערים וכתובות IP

■

תיאור הבעיה:
■

הודעות שגיאה וקובצי יומן

■

ניסיונות שנעשו לפתרון הבעיות לפני הפנייה לSymantec

■

שינויים שנעשו לאחרונה בהגדרות התצורה של תוכנות ושינויים ברשת

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

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

שאלות בנוגע לרישוי מוצרים או למספרים סידוריים

■

עדכונים בפרטי רישום של מוצרים ,כגון שינוי כתובת או שם

■

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

■

מידע שוטף על עדכוני מוצרים ושדרוגים

■

מידע על הבטחת שדרוג וחוזי תמיכה

■

מידע על תוכניות הרכישה של Symantec

■

ייעוץ לגבי האפשרויות השונות לקבלת תמיכה טכנית מSymantec

■

שאלות בנושאים לא-טכניים לפני רכישה

■

בעיות הקשורות לתקליטורי  CD-ROMאו  DVDאו למדריכי משתמש

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

customercare_apac@symantec.com

אירופה ,המזרח התיכון ואפריקה

semea@symantec.com

צפון אמריקה ואמריקה הלטינית

supportsolutions@symantec.com
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סקירת חומרה
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

סקירת המוצר

■

ממדים

■

איתור המספרים הסידוריים של החומרה

■

לוח קדמי של ההתקן

■

לוח אחורי של ההתקן

■

מכלולי כרטיס הרחבה אנכי  PCIeומספרי חריצים

■

הלוח הקדמי של Storage Shelf

■

הלוח האחורי של Storage Shelf

■

רצף אתחול חומרה

סקירת המוצר
שני כונני דיסקים בתצורת  RAID 1מספקים את מערכת ההפעלה של ההתקן .כונני דיסקים אלה
מותקנים בחריצים  0ו 1-בלוח הקדמי של ההתקן.
ההתקן מספק גם שמונה כונני דיסקים לנתונים ולבדיקת זוגיות שנפח הקיבולת שלהם יכול להשתנות.
כונני דיסקים אלה מותקנים בחריצים  4עד  11בלוח הקדמי של המכשיר .עיין במסמך Symantec
 NetBackup 5230 Appliance and Symantec Storage Shelf Product Descriptionלקבלת
הסברים על קיבולות האחסון הזמינות.
קיימת אפשרות להשתמש בהתקן בשמונה דיסקים של  3TBלקבלת נפח אחסון של  14TBללא
.Storage Shelf
ניתן להוסיף עד ארבע יחידות  Storage Shelfכדי להגדיל את נפח האחסון ל 158TB-כולל ההתקן.

סקירת חומרה
ממדים

תצורות שכוללות לפחות יחידת  Storage Shelfאחת דורשות כרטיס בקר  SAS RAIDהמותקן
בחריץ הרחבה  PCIeשל ההתקן .ההתקן כולל גם כרטיסי יציאת  Fibre Channelשמותקנים
בחריצי  PCIeבכל התצורות.
ראו "ממדים" בעמוד .8

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

 23.58ק"ג

■

עומק  69.59ס"מ ) 27.39אינץ'(

■

רוחב  43.8ס"מ ) 17.24אינץ'(

■

גובה  8.76ס"מ ) 3.45אינץ'(

מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן מתארכות עד  800מ"מ ) 31.5אינץ'( .המק"ט של מסילות
אלה הוא  .AXXPRAILמרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד.
אם המרחק בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  800מ"מ ) 31.5אינץ'( ,לא ניתן להתקין
כהלכה את המסילות ואת ההתקן .למסילות אחרות עשויים להיות אורכים אחרים .ההתקן מיועד
להתקנה בארונית של  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.
להלן נתונים על מידות יחידת  Storage Shelfומשקלה.
■

 32.2ק"ג

■

עומק  56.1ס"מ ) 22.1אינץ'(

■

רוחב  44.7ס"מ ) 17.6אינץ'(

■

גובה  13.33ס"מ ) 5.25אינץ'(

מסילות ארון הציוד המיועדות ל Symantec Storage Shelf-מתארכות עד  914מ"מ ) 36אינץ'(.
מרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון הציוד .אם המרחק בין העמודים
האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  914מ"מ ) 36אינץ'( ,לא ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת
ההתקן .יחידת  Storage Shelfמיועדת להתקנה בארונית של  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.
ראו "לוח קדמי של ההתקן" בעמוד .10

איתור המספרים הסידוריים של החומרה
אם לא תוכל להתחבר אל המכשיר או אל  ,Storage Shelfתוכל לאתר את המספרים הסידוריים
מהחומרה הממשית.
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סקירת חומרה
איתור המספרים הסידוריים של החומרה

■

במכשיר  NetBackup 5230ובשרת  ,NetBackup 5330המספר הסידורי נמצא על פס אנכי
בלוח האחורי של המכשיר.

■

ביחידת  Storage Shelfראשית וביחידת הרחבה של  Storage Shelfשל ,NetBackup 5330
המספר הסידורי של המארז נמצא על תווית לבנה אנכית בלוח הקדמי ,בצד ימין למטה.

המספר הסידורי של המכשיר  NetBackup 5220מוצג בגב המכשיר .התווית היא על פס מתכת
דק ליד יציאת ה.IPMI-

9

סקירת חומרה
לוח קדמי של ההתקן

המספר הסידורי של יחידת  Symantec Storage Shelfמוצג בגב היחידה .בצד ימין של היחידה,
משוך את הלשונית הלבנה מתוך היחידה.

בדגמים ישנים ייתכן שיהיו שני מספרים .המספר  HOSTמתייחס למכשיר וניתן להתעלם ממנו.
בדגמים אלה המספר  STORAGEהיא המספר הסידורי של יחידת .Storage Shelf

לוח קדמי של ההתקן
הלוח הקדמי של ההתקן כולל חריצים )מקומות( ל 12 -כונני דיסק קשיח ולוח נוריות ביקורת.
כל התקן  NetBackup 5230כולל  12חריצי דיסקים .החריצים ממוספרים מ 0 -עד  ,11החל
מהפינה השמאלית התחתונה .ההתקן מצויד בשני דיסקים מסוג  SASהמותקנים בחריצים  0ו1 -
ומשמשים עבור מערכת ההפעלה ותמיכה בשיקוף  .RAID1שני דיסקי המערכת הפעילים מאפשרים
להחליף אחד מהם מבלי לכבות את ההתקן.
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סקירת חומרה
לוח קדמי של ההתקן

בחריצים  4עד  11מותקנים שמונה דיסקים לאחסון .הדיסק המחליף החם נמצא בחריץ  ,11בפינה
הימנית העליונה של ההתקן.
כונני הדיסקים של המערכת מוקפים באדום .כונני הדיסקים של האחסון מוקפים בצהוב.

 NetBackup 5230אינו נזקק ל Symantec Storage Shelf-לצורכי אחסון .ההתקן הסטנדרטי
כולל דיסקי אחסון בנפח  1TBהמספקים נפח אחסון כולל מפורמט של  .4TBניתן גם לרכוש דיסקי
אחסון בנפח  3TBהמספקים נפח אחסון כולל מפורמט של  .14TBאם נדרש נפח אחסון נוסף ,ניתן
להוסיף יחידות .Symantec Storage Shelf
ניתן להשתמש בעד ארבע יחידות  Storage Shelfבהתקן  NetBackup 5230אחד.

בצד ימין של ההתקן ,מחובר לוח קטן .הלוח כולל נוריות ביקורת של המערכת וכפתורי הפעלה.
נוריות הביקורת מספקות חיווי של פעילות ההתקן .פרטים נוספים נמצאים ב-טבלה .1-1
הבקרות והתכונות בלוח הקדמי של מכשיר NetBackup

טבלה 1-1
מספר

תיאור

1

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

2

נורית ביקורת לפעולת הכונן הקשיח

3

כתפור זיהוי מערכת עם נורית ביקורת

4

כפתור איפוס קר של המערכת )כיבוי מיידי(

5

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

6

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

7

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

תיאור

8

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

9

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

10

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

כל כונן דיסק קשיח מצויד בשתי נוריות ביקורת המספקות חיווי על סטטוס הכונן ,כפי שמוצג בתרשים
הבא.

הטבלה הבאה מתארת את נוריות הביקורת בכונני הדיסקים.
טבלה 1-2

נוריות הביקורת במודול כונן דיסקים

מספר

תיאור

צבע

חיווי

1

נורית הביקורת Status

כבויה

אין תקלות

דולקת בכתום רציף

תקלת דיסק

מהבהבת בכתום

בנייה מחדש של RAID
בביצוע.

2

נורית הביקורת Activity כבוי ירוק קבוע

הדיסק הפסיק להסתובב.

מהבהבת בירוק

אין פעילות בדיסק.

מהבהבת בירוק מדי פעם

הדיסק מתחיל להסתובב.
פקודות מתבצעות.

בצד שמאל של הלוח הקדמי ,קיימת תגית שחורה שניתן למשוך אותה ,ועליה המספר הסידורי של
ההתקן.

12

סקירת חומרה
לוח אחורי של ההתקן

ראו "לוח אחורי של ההתקן" בעמוד .13

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

טבלה 1-3

לוח אחורי של התקן NetBackup

מספר

פונקציה

1, 2

מודולים של ספקי כוח  1ו2 -

3

החל ממהדורה  2.6.0.2של התקן  ,NetBackupניתן להגדיר את יצירת eth0/NIC1
ולהשתמש בה ברשת שלך למשימות גיבוי .אם תחליט להשתמש ביציאה זו למשימות
גיבוי ,חובה להגדיר את יצירת ניהול מרחוק ) (IPMIלגישה אל ההתקן.

4, 5, 6

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

7

מחבר DB-15 VGA

8

יציאת ) RJ45 Serial-Aשמורה(

13
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מספר

פונקציה

9

מחברי USB

10

יציאת ניהול מרחוק )(IPMI

11

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

12

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

13

יציאת ) Serial-Bשמורה(

להתקני  NetBackup 5230מצורפים פיני הארקה ,למקרה בו סביבת המעבדה שלך דורשת זאת.
הפינים האלה נמצאים בלוח האחורי של ההתקן .ניתן לחבר את כבלי ההארקה לפינים אלה בנהגי
הארקה סטנדרטיים.

ראו "הלוח הקדמי של  "Storage Shelfבעמוד .15

מכלולי כרטיס הרחבה אנכי  PCIeומספרי חריצים
כל התקן כולל שני מכלולי כרטיס הרחבה אנכי  .PCIeכל מכלול כרטיס הרחבה אנכי יכול להחזיק
עד שלושה כרטיסי תוסף  .PCIeהמספרים של מכלול כרטיס ההרחבה האנכי והחריצים קובעים
באיזה חריץ ניתן להתקין את הכרטיס .התרשים הבא מציג את מכלולי כרטיס הרחבה אנכי PCIe
כ R2-ו .R1-במכלול  ,R2חריצי  PCIeממוספרים  1עד  ,3מהחלק התחתון לחלק העליון של
המכלול .במכלול  ,R1חריצי  PCIeממוספרים  4עד  ,6מהחלק התחתון לחלק העליון של המכלול.
איור 1-1

מספרי המכלולים והחריצים של כרטיסי  PCIבהתקן

סיטרכ הבחרה יכנא 1

ץירח6
ץירח5
ץירח4

סיטרכ הבחרה יכנא 2

ץירח3
ץירח2
ץירח1

ראו "הלוח הקדמי של  "Storage Shelfבעמוד .15
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הלוח הקדמי של Storage Shelf
הלוח הקדמי של  Symantec Storage Shelfכולל  16כונני דיסקים בתצורת מערך .RAID 6
כל אחד מ 16-חריצי הכונן כולל מגירה לכונן ,כפתור שחרור הכונן ושתי נוריות ביקורת .במגירה
מתקינים את כונן הדיסק שכולל את הדיסק עצמו והתקן נשיאה .כפתור השחרור מאפשר להוציא
את הכונן מהמגירה ב .Storage Shelf-נוריות הביקורת מספקות חיווי של הסטטוס ומצב הפעולה
של הכונן.
הלוח הקדמי של  Storage Shelfכולל שתי ערכות של שלוש נוריות ביקורת המורכבות בידית בצד
ימין של המדף .נוריות ביקורת אלה מספקות מידע על מערכת האחסון בכללותה ועל רכיביה השונים
של המערכת.

טבלה 1-4

נוריות חיווי סטטוס של כונני (1) Symantec Storage Shelf

שם נורית ביקורת

מצב

תיאור

) Disk statusסטטוס
כונן(

דולקת בצבע ירוק

פעולה תקינה

דולקת בצבע ענבר

פעולה לא תקינה או חוסר פעילות

דולקת בצבע ירוק

פעולה תקינה

דולקת בצבע ענבר

פעולה לא תקינה או חוסר פעילות

הזנת חשמל/פעילות:

טבלה 1-5

נוריות חיווי סטטוס של מערכת (2) Symantec Storage Shelf

שם נורית ביקורת

מצב

תיאור

הזנת חשמל

כבויה

לא מופעל

דולקת בצבע ירוק
רציף

מופעל

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

לא מופעל
מופעל
ספק כוח אחד במצב לא מקוון
שני ספקי הכוח במצב לא מקוון
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שם נורית ביקורת

מצב

תיאור

שמור

לא רלוונטי

לא רלוונטי

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

אין פעילות
פעילות
אין פעילות
פעילות

כבויה

מערכת במצב מושבת

מהבהב בירוק

פעולה תקינה

שישה עשר כונני הדיסקים ב Storage Shelf-מסומנים כדלהלן .הכונן בחריץ  16מיועד להחלפה
חמה.
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הלוח האחורי של Storage Shelf
הלוח האחורי של  Symantec Storage Shelfכולל שני מודולים קלט/פלט ושני ספקים .מודולי
הקלט/פלט מאפשרים לנפח האחסון ביחידת/ות  Storage Shelfלהיות זמין לבקר ה RAID-בהתקן
 .NetBackupסעיף זה כולל מידע על הלוח האחורי של יחידת .Storage Shelf
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הלוח האחורי של Storage Shelf

טבלה 1-6
מספר

רכיב

פרטים

1

נורית ביקורת של יציאת
SAS_IN

כבוי  -אין קישור זמין

2

יציאת SAS_IN

מחוברת להתקן NetBackup

3

יציאת SAS_OUT

מחוברת ליחידת  Storage Shelfשנייה ,אם קיימת

4

נורית ביקורת של יציאת
SAS_OUT

כבויה  -אין קישור זמין

5

נורית ביקורת של מודול
קלט/פלט

6

נורית ביקורת של ספק הכוח

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

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

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

רצף אתחול חומרה
יש להפעיל את הרכיבים בסדר מסוים .יש להפעיל את כל יחידות  Storage Shelfתחילה ורק
לאחר מכן את המכשיר .רצף זה מבטיח שבקר ה RAID-של המכשיר יזהה את יחידות Storage
 .Shelfסדר האתחול עבור מכשיר  NetBackup 5230ויחידות  Storage Shelfמובא להלן.
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כדי להפעיל את היחידות כהלכה

1

הפעל את יחידת  Storage Shelfהרחוקה ביותר מהמכשיר.

2

המתן עד שאתחול היחידה יסתיים .בדוק את הסטטוס של כונני הדיסקים בעזרת נוריות
הביקורת בתמונה ובטבלה שלהלן .במקרים האופטימליים ,נורית הביקורת בראש כל כונן
דיסקים דולקת בירוק .במקרים האופטימליים ,נורית הביקורת בתחתית כל כונן דיסקים דולקת
בכחול.

מספר

תיאור

1

חריץ 1

2

כפתור השחרור של כונן הדיסקים

3

נורית הביקורת של סטטוס כונן דיסק

4

5

■

ירוק קבוע – תצורת הכונן מוגדרת

■

כתום קבוע – ייתכן שיש תקלה בכונן

נורית הביקורת של המתח והפעילות בכונן הדיסק
■

כחול קבוע – הכונן קיים

■

כחול מהבהב – הכונן פעיל

חריץ  – 16הדיסק המחליף החם

3

הפעל את היחידה הבאה והמתן להשלמת האתחול.

4

הפעל את כל יחידות  Storage Shelfבזו אחר זו והמתן להשלמת האתחולים.

5

רצף האתחול מוגדר מראש וסטטי .אין צורך לשנות את רצף האתחול.

6

יבוא תצורת האחסון אוטומטי .אינך צריך לייבא תצורה חיצונית באופן ידני.

המשך להגדרת התצורה הראשונית של המכשיר ושל יחידות .Storage Shelf
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פרק

2

מידע ודרישות בנוגע להתקנה
מראש של חומרה
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

מידע כללי על התקנת החומרה

■

כלים

■

מפרטי סביבה

■

נקיטת אמצעים המבטיחים את מוכנות ארון הציוד

■

בדיקת אריזות המשלוח

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

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

■

בדוק את אמצעי הבטיחות.

■

בדוק את דרישות ההתקנה.
מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן מתארכות עד  800מ"מ ) 31.5אינץ'( .המק"ט של מסילות
אלה הוא  .AXXPRAILמרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון
הציוד .אם המרחק בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  800מ"מ ) 31.5אינץ'( ,לא
ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת ההתקן .למסילות אחרות עשויים להיות אורכים אחרים.
רוחב ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.

מידע ודרישות בנוגע להתקנה מראש של חומרה
כלים

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

הוצא את ההתקנים מהאריזות.

■

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

■

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

■

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

■

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

■

חבר את שני כבלי ה SAS-בין המכשיר לבין  Symantec Storage Shelfהקרוב ביותר
למכשיר.

■

חבר את התקעים של שני כבלי החשמל המסופקים לכל מכשיר ,לשקעי חשמל מתאימים.

■

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

■

הפעל את ההתקן.

■

ודא שההתקנים מתפקדים כהלכה והתחל בתצורת ההתקן.

כלים
להתקנת החומרה דרושים הכלים והפריטים הבאים.
■

מברג פיליפס M3-M6

■

סכין )לפתיחת אריזות קרטון(

■

רצועת כף יד למניעת חשמל סטטי או כפפות

■

תוויות כבלים

■

עט או עיפרון לכתיבה על התוויות

■

אזיקונים לקשירת כבלים וצבת חיתוך אופקי )אופציונלי(

■

רב-מודד )אופציונלי(
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מפרטי סביבה
טבלה  2-1מציגה את רשימת דרישות עבור התקן  NetBackupוהתקני האחסון.
טבלה 2-1

דרישות סביבה

רכיב

דרישה

מתח נומינלי של יחידת Storage Shelf

) 120VACארה"ב(

טמפרטורת הפעלה

 10°Cעד 35°C ) 50°Fעד (95°F

טמפרטורת אחסון

 -10°Cעד 50°C ) 14°Fעד (122°F

טמפרטורות להובלה

 -40°Cעד 60°C ) -40°Fעד (140°F

טווח שיעורי לחות יחסית מותרים להפעלה

 10%עד 80%

טווח שיעורי לחות יחסית מותרים לאחסון

 10%עד 90%

טווח שיעורי לחות יחסית מותרים להובלה

 5%עד 90%

שיעור שינוי בלחות היחסית לצורך הפעלה

 10°C) (50°Fלשעה לכל היותר

שיעור שינוי בלחות היחסית לצורך אחסון

 15°C) (59°Fלשעה לכל היותר

רום להפעלה

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

רום לאחסון

 -30מטר עד  3,000מטר

רעש

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

ראו "בדיקת אריזות המשלוח" בעמוד .22

נקיטת אמצעים המבטיחים את מוכנות ארון הציוד
יש לבדוק את הנקודות הבאות בארון הציוד:
■

ארון הציוד מותקן ומחובר להארקה לפי הדרישות.
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■

מסילות ארון הציוד המיועדות להתקן מתארכות עד  800מ"מ ) 31.5אינץ'( .המק"ט של מסילות
אלה הוא  .AXXPRAILמרחק זה הוא העומק המרבי המותר בין העמודים האנכיים של ארון
הציוד .אם המרחק בין העמודים האנכיים של ארון הציוד גדול מ-  800מ"מ ) 31.5אינץ'( ,לא
ניתן להתקין כהלכה את המסילות ואת ההתקן .למסילות אחרות עשויים להיות אורכים אחרים.
רוחב ההתקן הוא  19אינץ' ) 482.6מ"מ(.

■

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

■

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

■

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

■

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

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

התקן NetBackup

■

מסילות הרכבה עבור ההתקן

■

סגרי אבטחה לברגים לצורך חיבור ההתקן לארון הציוד

■

שני כבלי חשמל  ACעבור ההתקן

■

תיק הכולל את פרטי הרישיון ,תיעוד וזיכרון .USB

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

Symantec Storage Shelf

■

מסילות הרכבה עבור כל יחידה

■

ברגים לחיבור המסילות לארון הציוד

■

סגרי אבטחה עבור הברגים שמחברים את המסילות לארון הציוד

■

שני כבלי חשמל  ACלכל יחידה

■

שני כבלי  SASלכל יחידה

לפני הוצאת ההתקנים מהאריזות ,בצע את הבדיקות הבאות:
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כדי לבדוק את ההתקנים לפני ההוצאה מהאריזה

1

ודא שכמות האריזות שהתקבלה מתאימה לכמות שבמסמכי המשלוח.

2

בדוק את שלמות האריזות .אם האריזות פגועות באופן חמור או רטובות ,בצע את שלב .4

3

אם האריזות שלמות ,הוצא מהן את ההתקנים.

4

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

אזהרה :מערכות שטרם נפרקו יאוחסנו במקום סגור ומוגן מתנאי מזג האוויר .במקרה שנגרם נזק
למוצרים ,צלם את הפריטים הפגומים ואחסן אותם במקום בטוח יחד עם כל מסמכי המשלוח
והחשבוניות.
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פרק

3

הליכי התקנת חומרה
פרק זה מכיל את הנושאים הבאים:
■

אמצעי זהירות – ציוד כבד

■

הסרת שכבת המגן מיחידת .Storage Shelf

■

התקנת המסילות המובילות של Symantec Storage Shelf

■

התקנת יחידת  Symantec Storage Shelfבארון ציוד

■

התקנת המסילות המובילות של התקן NetBackup

■

התקנת המכשיר  NetBackupבארון ציוד

■

חיבור התקן ליחידת  Storage Shelfאחת או יותר

■

חיבור כבל VGA

■

חיבורי כבלי הרשת

■

חיבורי כבלי החשמל

■

אימות חומרה והפעלת התקן  NetBackup 5230ויחידת Storage Shelf

אמצעי זהירות – ציוד כבד
התרעה :טיפול לא נכון ברכיבי  NetBackupעשוי לגרום פגיעה גופנית חמורה ,נזק לציוד או שניהם.
מכשיר  NetBackup 5230שוקל  23.58ק"ג כשכל הדיסקים מותקנים .יחידת Symantec Storage
 Shelfשוקלת כ 32.5 -ק"ג כשכל הדיסקים מותקנים .השתמש בשיטות עבודה ,בטכניקות ובכלים
המתאימים בעת טיפול ברכיבים אלה.
יש לציית לתקנות המקומיות הנוגעות להזזת חפצים כבדים .יש צורך בשני אנשים לפחות כדי
להעביר ולהתקין את ההתקנים.

הליכי התקנת חומרה
הסרת שכבת המגן מיחידת .Storage Shelf

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

גובה 13.1 :ס"מ ) 5.25אינץ'(

■

רוחב 44.7 :ס"מ ) 17.6אינץ'(

■

עומק 56.1 :ס"מ ) 22.1אינץ'(

■

משקל 32.5 :ק"ג ) 71.7פאונד(

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

 23.58ק"ג

■

עומק  69.59ס"מ ) 27.39אינץ'(

■

רוחב  43.8ס"מ ) 17.24אינץ'(

■

גובה  8.76ס"מ ) 3.45אינץ'(

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

מסגרות קדמיות וידיות ארון ציוד

■

תפסי נעילה של הזנת מתח בלוח האחורי

■

מחברי כבלים בלוח האחורי

הסרת שכבת המגן מיחידת .Storage Shelf
יחידת  Symantec Storage Shelfנארזת לצורך משלוח בשכבת מגן שקופה בצד העליון ,התחתון
ובצדי המארז .עליך להסיר את שכבת המגן לפני התקנת יחידת האחסון בתוך ארונית הציוד .לא
ניתן להתקין את יחידת האחסון בצורה נכונה מבלי להסיר את שכבת המגן.
הלוח הקדמי והאחורי אינם מכוסים בשכבת המגן.
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כדי להסיר את שכבת המגן
התרעה :בקש מאדם נוסף שיעזור לך להרים את יחידת .Storage Shelf

1

קלף את שכבת המגן מהחלק העליון של יחידת .Storage Shelf

2

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

3

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

4

קלף את יריעת המגן מצידיה של יחידת .Storage Shelf

5

הסר את כל חלקי שכבת המגן.

ראו "התקנת המסילות המובילות של  "Symantec Storage Shelfבעמוד .26

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

ארון ציוד  19אינץ'

■

חריץ  3Uפנוי

■

שישה בורגי ) M5כלולים(

■

שישה אומי אבטחה )כלולים(

■

מברג פיליפס )צלב( מס' 2

■

פנס
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התקנת המסילות המובילות של Symantec Storage Shelf

1

קבע את מיקומי ההתקנה של המסילות המובילות בארון הציוד.

רשימה זו מתארת את הרכיבים המופיעים בתרשים.
מספר

תיאור

1

מיקום הבורג בגב ידית  .Storage Shelfהכנס כאן את הבורג כדי לחבר את
תחתית המסילה אל הארון .המדף נח על זיז המסילה.

2

מיקום הבורג השני המצמיד את  Storage Shelfלארון.

2

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

3

הכנס את אומי האבטחה לתוך גוף הארון באופן הבא:
■

אתר את אומי האבטחה בגודל  M5באריזה של יחידת .Storage Shelf

■

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

■

4

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

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

5

כוון את חורי הברגים במסילות שבמסילה כך שיחפפו לאומי האבטחה שהכנסת לגוף הארון.
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6

הכנס בורגי  M5והדק אותם .הברגים מצורפים לאריזת ההתקן.

7

חזור על שלבים  1עד  6כדי להתקין את המסילה הימנית .ודא שהמסילות מותקנות באותו
הגובה.

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

התרעה :המשקל של  Symantec Storage Shelfהוא  32.5ק"ג ) 71.7ליברה( .השתמש בשיטות
עבודה ,בטכניקות ובכלים המתאימים בעת טיפול ברכיבים אלה.
התקנת  Symantec Storage Shelfבארון ציוד

1

ודא שהמסילות המובילות הותקנו כהלכה והן מחוזקות כיאות לארון הציוד.

2

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

3

החלק את יחידת  Storage Shelfלאורך מסילות ההרכבה לתוך ארון הציוד.

4

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

ראו "התקנת המסילות המובילות של התקן  "NetBackupבעמוד .28

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

קבע את מיקומי ההתקנה של המסילות המובילות בארון הציוד.
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רשימה זו מתארת את הרכיבים המופיעים בתרשים.
מספר

תיאור

1

בורג לכוד המחבר את ההתקן לארון.

2

פין כחול המחבר את תחתית המסילה לארון.

3

ריק )אין ברגים או פינים(.

4

פין כסוף המחבר את החלק העליון של המסילה לארון.

הפין הכחול נמצא בחלק העליון של כל מסילה .הפין הכחול נמצא בתחתית כל מסילה .הפין הכחול
והפין הכסוף המרובע ננעלים לארון ללא ברגים או אומי כלוב.

התקנת המסילות

1

זהה יחידת גובה אחת בכל צד של הארון בה החלטת להתקין את המסילות.

2

ודא כי קיימת יחידת גובה מלאה אחת מתחת ליחידה המשמשת להתקנת המסילה.
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התקנת המכשיר  NetBackupבארון ציוד

3

אתר את המסילה השמאלית כאשר האות  Lנמצאת בקצה הקדמי L .מופיעה בקיר השמאלי
של הארון ,ולא בתוך הארון.

4

כוון את המסילה לשני החורים ביחידת הגובה שבחרת.

5

הכנס את הפין הכסוף בקדמת המסילה לחור העליון של יחידת הגובה.

6

נעל את הפין הכחול בקדמת המסילה לחור התחתון של יחידת הגובה.

7

חזור על שלבים  3עד  6עבור המסילה בצד ימין של ארון הציוד.

8

ודא שהמסילות מקבילות זו לזו ומחוזקות כהלכה.

ראו "התקנת המכשיר  NetBackupבארון ציוד" בעמוד .30

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

1

ודא שהמסילות המובילות הותקנו כהלכה והן מחוזקות כיאות.

2

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

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

4

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

5

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

6

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

7

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

8

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

9

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

חיבור התקן ליחידת  Storage Shelfאחת או יותר
כרטיס הבקר  SAS RAIDמותקן בחריץ  1של מכלול כרטיס הרחבה אנכי  PCIeמס'  .2הכרטיס
מותקן על-ידי היצרן .טכנאי שטח מורשה יכול להחליף כרטיס קיים או להוסיף כרטיס חדש אם לא
הזמנת כרטיס בהזמנה המקורית .חל איסור על הלקוח לבצע פעולות אלה.
יש להשתמש בכבלי  SAS) (Serial Attached SCSIכדי לחבר את ההתקן עם יחידת Storage
 Shelfאחת או יותר.
הערה :החל מגרסת מכשיר  ,2.6.0.2המכשיר  NetBackup 5230כבר אינו דורש Symantec
 Storage Shelfתואם כיחידת הרחבת האחסון המחוברת הראשונה .לכן ,יחידות Storage Shelf
כלשהן הנשלחות עם מכשיר  NetBackup 5230בגרסה  2.6.0.2כבר אינן נושאות תוויות צהובות
המזהות את היחידה התואמת.
יחידת  Storage Shelfהראשונה מחוברת ליציאות  SAS RAIDבכרטיס  PCIe RAIDשל ההתקן.
חובה לחבר את יציאות  SAS_INשל יחידת  Storage Shelfליציאות  SAS RAIDשל ההתקן.
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התרשים הסכמתי הבא מציג התקן  NetBackup 5230המחובר למספר מרבי של ארבע יחידות
.Storage Shelf
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טבלה 3-1

רכיבי התקן ו:Storage Shelf-

מספרים

תכונה

1

כרטיס SAS RAID PCIe

2

יציאות 1 Gb Ethernet

3

יציאה טורית

4

יציאת ניהול מרחוק )(IPMI

5

יציאות 10 Gb Ethernet

6

יחידות Storage Shelf
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חיבור כבלי SAS

1

חבר כבל  SASלכל אחת מהיציאות המסומנות " "SAS_INביחידת .Storage Shelf

2

חבר את הקצה האחר של כבל  SASליציאת  SASהחיצונית של כרטיס  PCIe RAIDבהתקן.

3

כאשר משתמשים במספר יחידות  ,Storage Shelfחבר את יציאות  SAS_OUTבמדף
הראשון אל יציאות  SAS_INשל יחידת  Storage Shelfהשנייה.

4

חבר את יציאות  SAS_OUTבמדף השני אל יציאות  SAS_INשל יחידת Storage Shelf
הבאה.

5

חבר את יציאות  SAS_OUTשל כל אחת מיחידות  Storage Shelfאל יציאות  SAS_INשל
יחידת  Storage Shelfהבאה.

6

אל תחבר את יציאות  SAS_OUTשל יחידת  Storage Shelfהאחרונה להתקן כלשהו.

ראו "חיבורי כבלי החשמל" בעמוד .35

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

1

חבר את מחבר כבל  VGA) (DB15ליציאת הווידיאו בלוח האחורי של התקן .NetBackup
ראו "לוח אחורי של ההתקן" בעמוד .13

2

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

חיבורי כבלי הרשת
יציאות הרשת נגישות מהלוח האחורי של ההתקן .יציאת הניהול מרחוק מיועדת לשימוש צוות
התמיכה הטכנית של  Symantecאו טכנאי שירות השדה המוסמכים .באיור הבא מוצגת תוכנית
1
 1בצד שמאל ושתי יציאות  0 Gb Ethernet
יציאות הרשת .היא כוללת ארבע יציאות  Gb Ethernet
בצד ימין .יציאת הניהול מרחוק ) (IPMIנמצאת בצד שמאל של יציאות .10 Gb Ethernet
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NIC6/
ETH5
NIC5/
ETH4

IPMI

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

אזהרה :יציאת ה Ethernet-הראשונה מוגדרת כ .NIC1/eth0-החל ממהדורה  2.6.0.2של התקן
 ,NetBackupניתן להגדיר את יצירת  eth0/NIC1ולהשתמש בה ברשת שלך למשימות גיבוי .אם
תחליט להשתמש ביציאה זו למשימות גיבוי ,חובה להגדיר את יצירת ניהול מרחוק ) (IPMIלגישה
אל ההתקן.
יציאות Ethernet NIC2/eth1NIC3/eth2 ,NIC4/eth3 , NIC5/eth4 ,ו NIC6/eth5-מאפשרות
חיבור לרשת ציבורית.

חיבורי כבלי החשמל
אזהרה :יש להתקין את כל פריטי הציוד ולחבר את כל כבלי הרשת לפני חיבור התקן כלשהו למקור
חשמל.
התקן  NetBackupכולל שני ספקי כוח .ניתן להגיע אליהם מהלוח האחורי של ההתקן .כל מודול
דורש כבל  ACנפרד או כבל יחידת חלוקת מתח ) .(PDUחבר קצה אחד של כבל חשמל או כבל
 PDUלספק ,ואת הקצה השני לשקע .120 VAC
גם יחידת  Storage Shelfכוללת שני ספקי כוח שניתן להגיע אליהם מהלוח האחורי של ההתקן.
כל מודול דורש כבל  ACנפרד או כבל יחידת חלוקת מתח ) .(PDUחבר כל ספק לשקע חשמל 120
.VAC

אימות חומרה והפעלת התקן  NetBackup 5230ויחידת
Storage Shelf
בדוק את המידע ב-טבלה  3-2בסיום התקנת החומרה וחיבור הכבלים ,אך לפני הפעלת ההתקנים.
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הערה :אל תחבר התקנים חיצוניים ,כגון כונני סרטים או לקוחות  ,SANעד להשלמת התהליך.

התרעה :ודא שאספקת החשמל לכל ההתקנים אינה מופעלת כדי למנוע פגיעה במפעילים או נזק
למכשירים השונים.
ודא שההתקנים והכבלים הותקנו כהלכה .הטבלה שלהלן כוללת הוראות שיסייעו לך לבדוק את
תקינות ההתקנה.
טבלה 3-2

בדיקת ההתקנה

רכיב

התקנה נכונה

התקנה לקויה

Symantec Storage Shelf

יחידת  Storage Shelfהותקנה
כראוי בחלק התחתון של ארון
הציוד.

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

התקן NetBackup

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

כבלי AC

כבלי ה AC-של התקן ושל כל
יחידות  Storage Shelfמחוברים
לספקי הכוח ולשקע חשמל .AC

רק כבל חשמל אחד מחובר להתקן.

כבלי כונן SAS

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

כבלי  SASאחד או שניהם אינם
מחברים את שתי יציאות הRAID-
שבהתקן לשתי יציאות SAS_IN
שביחידת .Storage Shelf

כבלי ה SAS-מחברים את שתי
כבלי כונן  SASליותר מיחידת
 Storage Shelfאחת ,אם קיימים יציאות  SAS_INשל יחידת
 Storage Shelfמס'  2ליציאות
 SAS_OUTשל יחידת Storage
 Shelfמס'  .1היחידות האחרות
מחוברות באותה הדרך.

כבל  SASאחד או שניהם אינם
מחברים את יחידת Storage
 Shelfהשנייה אל היחידה
הראשונה.
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