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Suporte técnico
O suporte técnico da Symantec mantém centros de suporte em todo o mundo. A
função principal do suporte técnico é responder a perguntas específicas sobre
características e funcionalidades de produtos. A equipe de suporte técnico também
desenvolve conteúdo para nossa Base de conhecimento online. A equipe de suporte
técnico trabalha em colaboração com as outras áreas funcionais dentro da Symantec
para responder a suas questões o mais rápido possível. Por exemplo, a equipe de
suporte técnico trabalha com a engenharia de produtos e com a equipe do Symantec
Security Response para fornecer serviços de alerta e atualizações de definições
de vírus.
As ofertas de suporte da Symantec incluem:
■

Uma variedade de opções de suporte que oferecem flexibilidade na seleção
da quantidade adequada de serviços para organizações de qualquer tamanho

■

Suporte por telefone e/ou na Web, fornecendo respostas rápidas e informações
atualizadas

■

Garantia de upgrade de software

■

Suporte global adquirido em horário comercial regional ou 24 horas por dia, 7
dias por semana

■

Ofertas premium de serviço que incluem os Serviços de gerenciamento de
conta

Para obter informações sobre as ofertas de suporte da Symantec, acesse nosso
site no seguinte URL:
www.symantec.com/pt/br/business/support/
Todos os serviços de suporte serão oferecidos de acordo com seu contrato de
suporte e com a política atual de suporte técnico da empresa.

Como entrar em contato com o suporte técnico
Os clientes com um contrato de suporte atual podem acessar as informações do
suporte técnico no seguinte URL:
www.symantec.com/pt/br/business/support/
Antes de contatar o suporte técnico, certifique-se de que você tenha atendido os
requisitos do sistema relacionados em sua documentação do produto. Além disso,
é aconselhável estar no computador em que o problema ocorreu, caso seja
necessário reproduzir o problema.
Quando você contatar o suporte técnico, tenha as seguintes informações
disponíveis:

■

Nível da versão do produto

■

Informações de hardware

■

Memória disponível, espaço em disco e informações do NIC

■

Sistema operacional

■

Nível da versão e do patch

■

Topologia da rede

■

Roteador, gateway e informações do endereço IP

■

Descrição do problema:
■

Mensagens de erro e arquivos de log

■

Solução de problemas executada antes de entrar em contato com a
Symantec

■

Mudanças de configuração do software e mudanças da rede recentes

Licenciamento e registro
Se seu produto da Symantec exigir registro ou uma chave de licença, acesse nossa
página da Web do suporte técnico no seguinte URL:
www.symantec.com/pt/br/business/support/

Atendimento ao cliente
As informações do atendimento ao cliente estão disponíveis no seguinte URL:
www.symantec.com/pt/br/business/support/
O Atendimento ao cliente está disponível para ajudar a esclarecer dúvidas não
técnicas, tais como os seguintes tipos de problemas:
■

Perguntas a respeito do licenciamento ou da serialização do produto

■

Atualizações do registro do produto, como alterações de endereço ou nome

■

Informações gerais sobre o produto (recursos, disponibilidade do idioma,
revendedores locais)

■

Informações mais recentes sobre atualizações e upgrades do produto

■

Informações sobre controle de upgrades e contratos de suporte

■

Informações sobre os Programas de compra da Symantec

■

Recomendações sobre as opções do suporte técnico da Symantec

■

Perguntas não técnicas de pré-vendas

■

Problemas relacionados a CD-ROMs, DVDs ou manuais

Recursos do contrato de suporte
Se desejar contatar a Symantec a respeito de um contrato de suporte existente,
entre em contato com a equipe de administração do contrato de suporte de sua
região da seguinte forma:
Pacífico-Asiático e Japão

customercare_apac@symantec.com

Europa, Oriente Médio e África

semea@symantec.com

America do Norte e América Latina

supportsolutions@symantec.com
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Capítulo

1

Visão geral do hardware
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Visão geral do produto

■

Dimensões

■

Para encontrar números de série do hardware

■

painel frontal do appliance

■

painel traseiro do appliance

■

Conjuntos de montante PCIe e números de slots

■

Painel frontal da prateleira de armazenamento

■

Painel traseiro da prateleira de armazenamento

■

Sequência de inicialização do hardware

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 11 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.

Visão geral do hardware
Dimensões

Até quatro prateleiras de armazenamento podem ser adicionadas de modo a
aumentar a capacidade de armazenamento para 158 TB, incluindo o appliance.
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.
Consulte “Dimensões” na página 10.

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
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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 13.

Para encontrar números de série do hardware
Se não puder se conectar ao appliance ou à prateleira de armazenamento, você
poderá encontrar os números de série do hardware real.
■

Em um appliance do NetBackup 5230 e em um servidor do NetBackup 5330,
o número de série está localizado em uma barra vertical no painel traseiro do
appliance.

■

Na prateleira de armazenamento principal do NetBackup 5330 e na prateleira
de armazenamento de expansão, o número de série do chassi está localizado
no rótulo branco vertical no painel frontal, no lado inferior direito.
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O número de série do appliance do NetBackup 5220 está localizado no painel
traseiro do appliance. O rótulo está em uma tira de metal fina perto da porta IPMI.

O número de série do Symantec Storage Shelf está localizado no painel traseiro
da prateleira do armazenamento. No lado direito da prateleira, puxe a guia branca
da prateleira do armazenamento.
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Modelos mais adiantados podem ter dois números. O número do host aplica-se a
um appliance, que você pode desconsiderar. Nestes modelos, o número do
ARMAZENAMENTO é o número de série da prateleira de armazenamento.

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.
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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.
É possível usar até quatro prateleiras de armazenamento com um appliance do
NetBackup 5230.

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 1-1.
Tabela 1-1

Controles e recursos do painel frontal de 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)
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Número

Descrição

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.

A seguinte tabela descreve os LED nas unidades de disco.
Tabela 1-2

Módulo de unidade de disco LED

Número

Descrição

Cor

Indicação

1

LED de Status

Apagado

Nenhuma falha

Âmbar constante

Falha no disco

Âmbar piscando

A reconstrução do RAID
está em andamento.

Verde contínuo não
iluminado

O disco girou para
baixo.

Verde piscando

Nenhuma atividade no
disco.

2

LED de atividade

Verde piscando
ocasionalmente

O disco está girando
para cima.
Os comandos estão
sendo processados.

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 1-3

painel traseiro do appliance do NetBackup

Número

Função

1, 2

Módulos das fontes de alimentação nº 1, nº 2

3

Introdução ao release 2.6.0.2 o appliance do NetBackup, a porta eth0/NIC1
pode ser configurada e usada em sua rede para a tarefa de backup. Se
você decidir usar esta porta para backups, deverá configurar a porta (IPMI)
de gerenciamento remoto para acessar o appliance.

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
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Número

Função

8

Porta A serial RJ45 (reservada)

9

Conectores USB

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.
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Figura 1-1

PCI risers e números de slot do appliance

Riser 2

Riser 1

Slot 3
Slot 2
Slot 1

Slot 6
Slot 5
Slot 4

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

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.

Tabela 1-4

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
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Nome do LED

Estado

Alimentação/atividade Verde
Âmbar

Tabela 1-5

Descrição
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.

Consulte “Painel traseiro da prateleira de armazenamento” na página 20.
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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 1-6

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

4

LED da porta SAS_OUT

Apagado - nenhum link disponível
Verde constante - link disponível
Verde intermitente - atividade
Vermelho - falha na fonte de alimentação
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Número Elemento

Detalhes

5

Apagado - desligado

LED do módulo de E/S

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.

Sequência de inicialização do hardware
Uma sequência específica é necessária para ligar os dispositivos. É necessário
ativar todas as prateleiras de armazenamento primeiro e, em seguida, ativar o
appliance. Esta sequência garante que o controlador de RAID do appliance
reconheça as prateleiras de armazenamento. A ordem de inicialização do appliance
do NetBackup 5230 e das prateleiras de armazenamento vem em seguida.
Para ativar corretamente os dispositivos

1

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

2

Permita a inicialização da prateleira de armazenamento. Use os LEDs na
imagem a seguir e a tabela para determinar o estado das unidades de disco.
Em casos ideais, o LED na parte superior de cada unidade de disco fica verde.
Em casos ideais, o LED na parte inferior de cada unidade de disco fica azul.
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Número

Descrição

1

Slot 1

2

Botão de liberação da unidade de disco

3

LED de status da unidade de disco

4

5

■

Verde constante - unidade está configurada

■

Âmbar constante - uma falha da unidade é possível

LEDs de energia da unidade de disco e atividade
■

Azul constante - unidade está presente

■

Azul piscando - unidade está ativa

Slot 16 - disco de segurança

3

Ativar a prateleira seguinte e permitir sua inicialização.

4

Ativar todas as prateleiras de armazenamento um de cada vez e permitir sua
inicialização.

5

A ordem de inicialização é predefinida e estática. A ordem de inicialização não
exige ajustes.

6

A importação da configuração de armazenamento é automática. Não é
necessário importar manualmente uma configuração externa.

Continuar para a configuração inicial de seu appliance e suas unidades de
armazenamento.
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Informações e requisitos de
pré-instalação do hardware
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Sobre a instalação do hardware

■

Ferramentas

■

Especificações ambientais

■

Para garantir a preparação do rack

■

Para verificar os pacotes de remessa

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
as colunas do rack for superior a 800 mm (31,5 pol.), não será possível instalar

Informações e requisitos de pré-instalação do hardware
Ferramentas

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.
■

Chaves Phillips M3 a M6
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■

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)

Especificações ambientais
A Tabela 2-1 relaciona os requisitos do appliance do NetBackup e dos dispositivos
de armazenamento.
Tabela 2-1

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

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.
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Componente

Requisito

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 26.

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

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 verificar os pacotes de remessa
Antes de desempacotar os dispositivos, verifique se os pacotes estão intactos e
não estão danificados.
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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 4.

3

Se os pacotes estiverem intactos, desempacote os dispositivos.

4

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.
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Procedimentos de
instalação do hardware
Este capítulo contém os tópicos a seguir:
■

Precauções - equipamento pesado

■

Para remover a película protetora da prateleira de armazenamento

■

Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf

■

Para instalar o Symantec Storage Shelf em um rack

■

Para instalar os trilhos guia do appliance do NetBackup

■

Para instalar o appliance do NetBackup em um rack

■

Para conectar o appliance a uma ou mais prateleiras de armazenamento

■

Para conectar o cabo VGA

■

Para conectar os cabos de rede

■

Para conectar os cabos de alimentação

■

Verificação de hardware e ativação do appliance do NetBackup 5230 e da
prateleira de armazenamento
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Precauções - equipamento pesado
Aviso: O manuseio impróprio de componentes do NetBackup pode levar a ferimentos
sérios, dano sério a equipamento, ou a ambos. Um appliance de NetBackup 5230
pesa 52 libras (23,58 quilogramas), com os discos instalados. Um Symantec Storage
Shelf pesa cerca de 32,5 kg (71,7 lb) com os discos instalados. Use as práticas,
técnicas e ferramentas apropriadas ao lidar com esses componentes.
Cumpra as normas locais para o deslocamento de itens pesados. Pelo menos duas
pessoas são necessárias para mover e instalar os dispositivos.
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 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.).
O peso e as dimensões do appliance estão listados abaixo.
■

52 libras (23,58 quilogramas)

■

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 752 mm
(30 pol.). A distância é a profundidade máxima permitida entre as colunas do rack.
Se a distância entre as colunas do rack for superior a 752 mm (30 pol.), não será
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possível instalar os trilhos e o appliance corretamente. A largura do appliance é
de 482,6 mm (19 pol.).
Certifique-se de que o local da instalação tem espaço extra para o seguinte:
■

Molduras dianteiras e alças de rack

■

Travas da fonte de alimentação do painel traseiro

■

Conectores de cabo do painel traseiro

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.
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 30.

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
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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

Para instalar os trilhos guia do Symantec Storage Shelf

1

Determine as posições de instalação dos trilhos guia no rack.

Esta lista descreve os componentes no diagrama.

2

Número

Descrição

1

Local de um parafuso na parte traseira do controlador da prateleira
de armazenamento. Insira o parafuso aqui para conectar a parte
inferior do trilho ao rack. A prateleira localiza-se na borda do trilho.

2

Local de um segundo parafuso para prender a prateleira de
armazenamento ao rack.

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).
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3

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.

■

4

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.

5

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

6

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

7

Repita as etapas de 1 a 6 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.

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.
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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 33.

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

Determine as posições de instalação dos trilhos guia no rack.

Esta lista descreve os componentes do desenho.
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Número

Descrição

1

Parafuso cativo que conecta o appliance ao rack.

2

Pino azul que conecta a parte inferior do trilho ao rack.

3

Vazio (nenhum parafuso ou pino).

4

Pino prata que conecta a parte superior do trilho ao rack.

O pino prata está na parte superior de cada trilho. O pino azul está na parte inperior
de cada trilho. O pino azul e o pino prata quadrado encaixam-se no rack sem
parafusos ou porcas gaiola.

Para instalar os trilhos do rack

1

Identifique o U em cada lado do rack onde você decidiu instalar os trilhos.

2

Verifique se há um U completo disponível sob o U usado para a instalação do
trilho.

3

Posicione o trilho esquerdo, com L no front-end. L fica de frente para a parede
lateral esquerda do rack, não para o interior do rack.
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4

Guie o trilho nos dois furos no U que você selecionou.

5

Conecte o pino de prata na parte dianteira do trilho no furo superior no U.

6

Encaixe o pino azul na parte inferior do trilho no furo inferior no U.

7

Repita as etapas de 3 a 6 para o trilho no lado direito do rack.

8

Verifique se os dois trilhos estão paralelos e fixados firmemente.

Consulte “Para instalar o appliance do NetBackup em um rack” na página 35.

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.
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.
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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.

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.
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.
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O seguinte diagrama mostra um appliance do NetBackup 5230 que está anexado
à quantidade máxima de quatro prateleiras de armazenamento.
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Tabela 3-1

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
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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

Conecte as portas SAS_OUT na segunda prateleira de armazenamento às
portas SAS_IN na próxima prateleira de armazenamento.

5

Conecte as portas SAS_OUT de cada prateleira de armazenamento às portas
SAS_IN na próxima prateleira de armazenamento.

6

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

Consulte “Para conectar os cabos de alimentação” na página 40.

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 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.
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NIC1 NIC2
ETH0 ETH1
NIC3 NIC4
ETH2 ETH3

NIC6
ETH5

IPMI

NIC5
ETH4

Cuidado: A primeira porta Ethernet é configurada como NIC1/eth0. Introdução ao
release 2.6.0.2 o appliance do NetBackup, a porta eth0/NIC1 pode ser configurada
e usada em sua rede para a tarefa de backup. Se você decidir usar esta porta para
backups, deverá configurar a porta (IPMI) de gerenciamento remoto para acessar
o appliance.
As portas Ethernet NIC2/eth1, NIC3/eth2, NIC4/eth3, NIC5/eth4 e NIC6/eth5 podem
ser conectadas a redes públicas.

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 separado de
alimentação CA ou cabo da PDU. Conecte uma extremidade do cabo a um módulo
de energia e conecte a outra extremidade a um soquete 120-VAC.
A prateleira de armazenamento tem dois módulos de alimentação que são
acessíveis pelo painel traseiro do dispositivo. Cada módulo exige um cabo separado
de alimentação CA ou cabo da PDU. Conecte cada módulo a um soquete 120-VAC.
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Verificação de hardware e ativação do appliance do
NetBackup 5230 e da prateleira de armazenamento
Verifique as informações na Tabela 3-2 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 3-2

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
SAS_IN 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 Os 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. As prateleiras
subsequentes são
conectadas da mesma forma.

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