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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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التحضير للتهيئة األولية
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

إرشادات التهيئة األولية لجهاز NetBackup 5330

■

حول دعم الشبكة المستند إلى IPv4-IPv6

■

حول صفحات التهيئة األولية في NetBackup Appliance Web Console

■

قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز Symantec NetBackup

إرشادات التهيئة األولية لجهاز NetBackup 5330
راجع اإلرشادات التالية قبل إجراء التهيئة األولية على جهاز  5330جديد:
الجدول 1-1
المعلمة

إرشادات تهيئة جهاز NetBackup 5330

الوصف

القدرة على االتصال خالل عند إجراء التهيئة األولية للجهاز ،توصي  Symantecباألخذ باالحتياطات لتجنب فقد القدرة على االتصال .يؤدي فقد القدرة على
االتصال خالل التهيئة األولية إلى الفشل.
التهيئة األولية
يجب إعداد الكمبيوتر الذي تستخدمه لتهيئة الجهاز لتجنب األحداث التالية:
■

الظروف التي تؤدي إلى دخول الكمبيوتر في وضع السكون

■

الظروف التي تؤدي إلى إيقاف تشغيل الكمبيوتر أو قطع الطاقة

■

الظروف التي تؤدي إلى فقد الكمبيوتر لالتصال بالشبكة

التحضير للتهيئة األولية
إرشادات التهيئة األولية لجهاز NetBackup 5330

الجدول 1-1
المعلمة

إرشادات تهيئة جهاز NetBackup 5330

الوصف

األسماء والعناوين المطلوبة قبل التهيئة ،قم بجمع المعلومات التالية:
■

عناوين  IPللشبكة وقناع الشبكة وعناوين  IPللبوابة الخاصة بالجهاز

■

أسماء الشبكات لجميع األجهزة

■

معلومات نظام أسماء النطاقات أو المضيف
إذا تم استخدام نظام أسماء النطاقات ،فتأكد من أن أسماء الشبكة لجميع األجهزة والخادم الرئيسي يمكن حلها بواسطة نظام أسماء
النطاقات ) FQHNواالسم المختصر(.
مالحظة :إذا لم يتم استخدام نظام أسماء النطاقات ،فتأكد من أنك أدخلت إدخاالت المضيف المناسبة للجهاز أثناء التهيئة األولية.

■

أسماء وحدات تخزين NetBackup
تظهر حقول  Storage Nameفقط عندما تقوم تهيئة الجهاز كخادم وسائط .ويمكنك تغيير األسماء االفتراضية أو تركها.
مالحظة :يمكن فقط تخصيص اسم وحدة التخزين أثناء تهيئة دور جهاز الوسائط.
فيما يلي القيم االفتراضية التي تظهر في وحدة التحكم في إدارة  NetBackupلوحدات التخزين ومجموعات األقراص:
■ بالنسبة لـ :AdvancedDisk
اسم وحدة التخزين االفتراضية<stu_adv_<hostname :
اسم مجموعة األقراص االفتراضية<dp_adv_<hostname :
■ بالنسبة إللغاء تكرار :NetBackup
اسم وحدة التخزين االفتراضية<stu_disk_<hostname :
اسم مجموعة األقراص االفتراضية<dp_disk_<hostname :

اسم المستخدم وكلمة
المرور االفتراضية

يتم شحن أجهزة  NetBackupالجديدة مع بيانات اعتماد تسجيل الدخول االفتراضية:
■

admin :User name

■

P@ssw0rd :Password
مالحظة :عند إجراء التهيئة األولية ،ال يتعين عليك تغيير كلمة المرور االفتراضية .وبالرغم من ذلك ،فمن الضروري لزيادة معدل
األمان لبيئتك ،توصيك شركة  Symantecبتغيير كلمة المرور بشكل دوري .تأكد من االحتفاظ بسجل لكلمة المرور الحالية في
مكان آمن.

استخدام منفذ جدار الحماية تأكد من أن المنافذ التالية مفتوحة في أي جدار حماية موجود بين خادم رئيسي وخادم وسائط:
■

(vnetd) 13724

■

(bprd) 13720

■

(PBX) 1556

لمزيد من المعلومات حول منافذ جدار الحماية لـ  NetBackupوجهاز  ،NetBackupراجع المالحظة التقنية التالية على موقع ويب
لدعم :Symantec
http://www.symantec.com/docs/TECH178855
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التحضير للتهيئة األولية
حول دعم الشبكة المستند إلى IPv4-IPv6

الجدول 1-1

إرشادات تهيئة جهاز NetBackup 5330

المعلمة

الوصف

دور خادم الوسائط

يمكن تهيئة جهاز  NetBackup 5330كخادم وسائط.
قبل تهيئة هذا الجهاز كخادم وسائط ،يجب تحديث الخادم الرئيسي الذي تخطط الستخدامه باسم خادم وسائط الجهاز الجديد .وسواءً كان
الخادم الرئيسي جهاز  NetBackupأو خادم  NetBackupرئيسيًا تقليديًا ،فإنه يتعين إضافة اسم خادم وسائط الجهاز الجديد إلى
قائمة الخوادم اإلضافية الموجودة على الخادم الرئيسي.
توفر إضافة اسم خادم وسائط الجهاز الجديد إلى الخادم الرئيسي قبل تهيئة الجهاز الجديد الفوائد التالية عند إجراء التهيئة األولية على
الجهاز الجديد:
■

توفر اتصاالً شبكيًا مناسبًا يتيح لخادم الوسائط أن يصبح جزءًا من نطاق .NetBackup

■

يسمح لخادم الوسائط بإنشاء خادم التخزين وإدخاالت مجموعة األقراص.

راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .26
تراخيص خيار تخزين
القرص

يأتي الجهاز مع مفتاح ترخيص غير مخصص للبيع ) (NFRتنتهي صالحيته بعد فترة زمنية معينة .وال يقدم الجهاز رسالة تحذير بأن
مفتاح الترخيص على وشك أن تنتهي صالحيته .ولهذا السبب ،توصي  Symantecبتغيير هذا المفتاح إلى مفتاح دائم بعد تثبيت الجهاز
وتهيئته .راجع دليل مسؤول جهاز  Symantec NetBackupللحصول على معلومات وإرشادات عن كيفية عرض مفتاح ترخيص
وتغييره.
استبدل مفاتيح  NFRبمفاتيح دائمة قبل انتهاء صالحيتها.

التوافق مع إصدار
NetBackup

يشمل اإلصدار  2.6.1من جهاز  NetBackupعلى اإلصدار  7.6.1من .NetBackup
الستخدام هذا الجهاز كخادم وسائط ،استخدم اإلرشادات التالية للخادم الرئيسي المقترن:
■

■

الخادم الرئيسي للجهاز
يجب أن يستخدم الخادم الرئيسي للجهاز الذي تخطط الستخدامه مع خادم وسائط الجهاز هذا إصدار  2.6.1من برنامج الجهاز أو
أحدث .وإذا كان الخادم الرئيسي للجهاز يستخدم حاليًا إصدار أقدم ،فيجب ترقيته إلى اإلصدار  2.6.1قبل تهيئة هذا الجهاز.
خادم  NetBackupالرئيسي التقليدي
الستخدام خادم وسائط هذا لجهاز مع خادم  NetBackupرئيسي تقليدي ،يجب أن يستخدم الخادم الرئيسي اإلصدار  7.6.1من
 NetBackupأو إصدار أحدث .وإذا كان الخادم الرئيسي لجهاز  NetBackupيستخدم حاليًا إصدار أقدم ،فيجب ترقيته أوالً
إلى اإلصدار  7.6.1قبل تهيئة هذا الجهاز.

حول دعم الشبكة المستند إلى IPv4-IPv6
يتم دعم أجهزة  NetBackupعلى شبكة  IPv4-IPv6مكدسة ثنائية ويمكن أن تتواصل مع عمالء  IPv6للنسخ
االحتياطية وعمليات االستعادة .يمكنك تعيين عنوان  IPv6إلى جهاز وتهيئة  DNSوتهيئة التوجيه ليتضمن األنظمة
المستندة إلى .IPv6
يمكن استخدام إما  NetBackup Appliance Web Consoleأو NetBackup Appliance Shell
 Menuإلدخال معلومات عنوان  IPv4و.IPv6
راجع االعتبارات التالية لعناوين :IPv6
■

ال تدعم أجهزة  NetBackupشبكة  IPv6نقية .يجب تهيئة عنوان  IPv4للجهاز ،وإال فلن تتم التهيئة األولية
)وهذا يتطلب األمر  (hostname setبنجاح .لكي يعمل األمر ،يلزم وجود عنوان  IPv4واحد على األقل.
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على سبيل المثال ،افترض أنك ترغب في تعيين ا hostnameلمضيف محدد إلى  .v46إلجراء ذلك ،تأكد
أوالً من أن المضيف المحدد لديه على األقل عنوان  IPv4ثم نفذ األمر التالي:
Main_Menu > Network > Hostname set v46
■

يمكن استخدام العناوين العالمية فقط ،وليست العناوين التي تحتوي على نطاق محلي االرتباط أو محلي العقدة .يتم
التعامل مع كل من عناوين النطاق العالمي والعناوين المحلية الفريدة كعناوين عالمية بواسطة .SuSE
تشير عناوين  IPللنطاق العالمي إلى العناوين القابلة للتوجيه عالميًا .يتم التعامل مع العناوين المحلية الفريدة
كعناوين عالمية على .SuSE

■

ال يمكنك استخدام كل من عنوان  IPv4و  IPv6في نفس األمر .على سبيل المثال ،ال يمكنك استخدام
 .Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1بل يجب استخدام Configure

.9ffe::46 64 9ffe::49 eth1
■

ال يتم دعم عملية تضمين عنوان  IPv4داخل عنوان  .IPv6على سبيل المثال ،ال يمكنك استخدام عنوان مثل
9ffe::10.23.1.5

■

يمكنك إضافة خادم وسائط جهاز إلى الخادم الرئيسي إذا كان عنوان  IPv6واسم المضيف لخادم وسائط الجهاز
متوفرين.
على سبيل المثال ،إلضافة خادم وسائط جهاز إلى الخادم الرئيسي ،أدخل عنوان  IPv6لخادم وسائط الجهاز على
النحو التالي:
مثال:
Main > Network > Hosts add 9ffe::45 v45 v45
<Main > Appliance > Add v45 <password

ال يلزم توفير عنوان  IPv4لخادم وسائط الجهاز.
■

يتم دعم عميل  IPv6المطلق بنفس الطريقة كما في .NetBackup

■

يمكنك إدخال عنوان  IPv4واحد فقط لبطاقة واجهة الشبكة ) (NICأو الرتباط .ومع ذلك ،يمكنك إدخال عناوين
 IPv6متعددة لبطاقة واجهة الشبكة ) (NICأو الرتباط.

■

يتم دعم بروتوكوالت نظام ملف الشبكة ) (NFSأو نظام ملف اإلنترنت المشترك ) (CIFSعبر شبكة IPv4
على الجهاز .ال يتم دعم بروتوكول  NFSأو  CIFSعلى شبكات .IPv6

■

يمكن لعميل  NetBackupاالتصال اآلن مع جهاز خادم الوسائط عبر .IPv6

■

يدعم األمر  Main_Menu > Network > Hostsعناوين  IPv6متعددة ليتم تعيينها إلى نفس اسم المضيف
الذي يحتوي على بطاقة واجهة شبكة ) (NICواحدة .ومع ذلك ،يمكن تعيين عنوان  IPv4واحد فقط إلى اسم
مضيف محدد يحتوي على بطاقة واجهة شبكة ) (NICواحدة باستخدام هذا األمر.

■

يمكنك إضافة عنوان  IPv6لواجهة شبكة دون تحديد عنوان بوابة.
لمزيد من التفاصيل ،راجع .NetBackup Appliance Command Reference Guide
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حول صفحات التهيئة األولية في NetBackup Appliance Web
Console
تتيح لك أجهزة  NetBackupلك القيام بالتهيئة األولية من NetBackup Appliance Web Console
باستخدام سلسلة من الصفحات التي يمكنك إدخال المعلومات المناسبة فيها.

مرحبًا بك في صفحة إعداد الجهاز
الشكل  1-1توضح الصفحة التي تظهر في البداية عند تسجيل الدخول إلى جهاز لم تتم تهيئته .توفر هذه الصفحة
ملخصًا لمهام التهيئة األولية.
الشكل 1-1

صفحة Welcome

مالحظة :توصيك شركة  Symantecبالنقر فوق ارتباط ) download a checklistتنزيل قائمة تحقق(
واستخدامه لتسجيل جميع المعلومات الالزمة قبل بدء التهيئة.

صفحة ) Storage Overviewنظرة عامة على التخزين(
يظهر الشكل  1-2الصفحة المستخدمة للتحقق من حالة كل مكونات أجهزة النظام .تحدد الصفحة أي مشكالت في
توصيل كابالت المكونات بين خادم الجهاز ورف التخزين األساسي أو رف التخزين اإلضافي .كما يتم تحديد مشكالت
محرك األقراص إن وجدت.
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الشكل 1-2

صفحة ) Storage Overviewنظرة عامة على التخزين(

صفحة ) Network configurationتهيئة الشبكة(
الشكل  1-3تعرض الصفحة التي تستخدم في إدخال معلومات شبكة اتصال الشركة الخاصة بك.
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الشكل 1-3

صفحة Network configuration

صفحة ) Host configurationتهيئة المضيف(
الشكل  1-4تعرض الصفحة التي تستخدم في إدخال معرف المضيف الخاص بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 1-4

صفحة Host configuration

صفحة Password change
الشكل  1-5تعرض الصفحة التي تستخدم في تغيير كلمة المرور الخاصة بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 1-5

صفحة Password change

صفحة ) Date & Timeالتاريخ والوقت(
الشكل  1-6تعرض الصفحة التي تستخدم لضبط التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية الخاصة بخادم الجهاز هذا.
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الشكل 1-6

صفحة ) Date & Timeالتاريخ والوقت(

صفحة Alerting and Call Home
الشكل  1-7تعرض الصفحة التي تستخدم لتهيئة تنبيهات النظام وخاصية االتصال بالمنزل.
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الشكل 1-7

صفحة Alerting and Call Home

صفحة Registration
الشكل  1-8تعرض الصفحة التي تستخدم في تحديد الموقع الفعلي لخادم الجهاز هذا.
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الشكل 1-8

صفحة Registration

تحديد خادم رئيسي
الشكل  1-9يظهر الصفحة التي تحدد فيها الخادم الرئيسي الذي تريد استخدامه مع خادم الوسائط.
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الشكل 1-9

صفحة تحديد خادم رئيسي

صفحة ) Storage configurationتهيئة التخزين( الخاصة بـ
(AdvancedDisk
الشكل  1-10تعرض الصفحة المستخدمة في تخصيص مساحة تخزين لقسم  AdvancedDiskولتسمية وحدة
التخزين ومجمع األقراص.
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الشكل 1-10

صفحة  Storage configurationالخاصة بـ AdvancedDisk

صفحة ) Storage Configurationتهيئة التخزين( )إلغاء التكرار في
(Disk/MSDP
الشكل  1-11تعرض الصفحة المستخدمة في تخصيص مساحة تخزين لقسم ) MSDPمجمع إلغاء التكرار في خادم
الوسائط( ولتسمية وحدة التخزين ومجمع األقراص.
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الشكل 1-11

صفحة  Storage configurationالخاصة بإلغاء التكرار في Disk/MSDP

قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز Symantec NetBackup
تهدف قائمة التحقق هذه إلى مساعدتك في التخطيط للتهيئة األولية لجهازك.
بالنسبة للجهاز الجديد ،استخدم الجداول التالية لتسجيل إعدادات التهيئة األولية لهذا الجهاز .إذا لم تتم إعادة ضبط
المصنع أو إعادة أخذ صورة هذا الجهاز من قبل مطلقًا ،فيتعين تهيئته مرة أخرى .يمكن أن توفر اإلعدادات المسجلة
الموجودة في قائمة التحقق الكثير من الوقت وتقدم المساعدة إلعادة الجهاز إلى وضعه الطبيعي بسرعة.
عند استخدام إصدار مطبوع أو نسخة ورقية من قائمة التحقق ،تأكد من وضع النسخة الكاملة من قائمة التحقق في مكان
آمن.
يمكنك أيضًا الحصول على نسخة  PDFمن قائمة التحقق لتنزيلها وحفظها في المكان الذي تختاره .يتيح لك ملف
 PDFأيضًا إدخال إعداداتك بحيث يمكنك إما حفظ النسخة الكاملة من قائمة التحقق أو طباعتها.
للوصول إلى أحدث اإلصدارات من قائمة التحقق هذه ،راجع االرتباط التالي:
www.symantec.com/docs/DOC6675
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 إنشاء مجموعة- تهيئة الشبكة
Setting

1-2 الجدول
Field
Network Interface
Bond Mode
IP Address
Subnet Mask

VLAN  عالمة- تهيئة الشبكة
Setting

1-3 الجدول
Field
Select Interface

( أعالهSelect Interface  )لحقلDescription
VLAN Id
(IP Address (IPv4 or IPv6
Subnet Mask

 إضافة مسار ثابت- تهيئة الشبكة
Setting

1-4 الجدول
Field
Destination IP

Destination Subnet Mask
Gateway
Network Interface

Host Configuration
Setting

1-5 الجدول
Field
Host Name

:DNS
________________________________

■

________________________________
________________________________

(Domain Name System (DNS
Domain Name Suffix

■

■

DNS IP عنوان

■

■

(Search Domain(s

■
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Host Configuration

1-5 الجدول

Setting

Field

:No DNS

(Host Name Resolution (no DNS

________________________________

■

IP address

■

________________________________

■

Fully qualified host name

■

________________________________

■

Short host name

■

Password change
Setting

1-6 الجدول
Field

Old admin password
New admin password
Confirm new admin password

Date and time configuration
Setting

1-7 الجدول
Field
Time zone
NTP Server IP
Date and Time

Alerting Configuration
Setting

1-8 الجدول
Field

(Notification Interval (in 15-minute intervals
Enable SNMP Alert
Enable  )يلزم فقط في حالة اختيارSNMP server
( SNMP Alert
SNMP port
SNMP community
SMTP server
Software administrator email address
Hardware administrator email address
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Alerting Configuration
Setting

1-8 الجدول
Field

Sender email address
SMTP account
Password

Call Home Configuration
Setting

1-9 الجدول
Field
Enable Call Home

Enable proxy server
Enable proxy tunneling
Enable proxy  )يلزم فقط في حالة اختيارProxy server
( server
Enable proxy  )يلزم فقط في حالة اختيارProxy port
( server
Proxy user name
Proxy password

Registration
Setting

1-10 الجدول
Field
Appliance Name
Company Name
Street
City
State or Province
ZIP or Postal Code
Country
Contact Name
Contact Number
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Registration
Setting

1-10 الجدول
Field
Contact Email

Role Configuration
Setting

1-11 الجدول
Field
اسم الخادم الرئيسي

AdvancedDisk storage configuration
Setting

1-12 الجدول
Field
Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

Deduplication (MSDP) Disk Configuration
Setting

1-13 الجدول
Field
Storage Unit name
Disk Pool Name
Size

الفصل

2

إجراءات التهيئة األولية
يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز

■

إجراء التهيئة األولية لجهاز  NetBackup 5330من NetBackup Appliance Web Console

■

إجراء التهيئة األولية لجهاز  NetBackup 5330من NetBackup Appliance Shell Menu

تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز
قبل أن تقوم بتهيئة جهاز جديد لدور خادم وسائط  ،فعليك أوالً أن تقوم بتحديث التهيئة على الخادم الرئيسي الذي
تخطط الستخدامه معه .تتيح لك التغييرات االتصال المناسب بين الخادم الرئيسي وخادم الوسائط الجديد.
يصف اإلجراء التالي كيفية تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز جديد.
لتهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز

1

2

قبل أن تتم تهيئة الجهاز لدور خادم الوسائط ،تحقق من أن إصدار البرنامج يتوافق مع الخادم الرئيسي كالتالي:
■

إذا كان الخادم الرئيسي هو جهاز :NetBackup
فيجب أن يستخدم خادم الجهاز الرئيسي على برنامج الجهاز اإلصدار  2.6.1أو إصدار أحدث.

■

إذا كان الخادم الرئيسي هو خادم  NetBackupالرئيسي التقليدي )ليس جهازًا(:
فيجب أن يستخدم الخادم الرئيسي جهاز  NetBackupمن اإلصدار  7.6.1أو أحدث ،كما يجب أن
يستخدم خادم الوسائط الجديد برنامج جهاز من اإلصدار  2.6.1أو أحدث.

سجِّل الدخول إلى الخادم الرئيسي كمسؤول وأضف اسم خادم الوسائط إليه كما يلي:

إجراءات التهيئة األولية
تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز

للوصول إلى خادم رئيسي للجهاز:

من :NetBackup Appliance Web Console
■

انقر فوق إدارة < خوادم إضافية < إضافة.

■

في الحقل اسم مضيف الجهاز  ،أدخل اسم المضيف المؤهل بالكامل
) (FQHNلخادم وسائط الجهاز الذي تريد إضافته.
انقر فوق .Add
إذا كان الجهاز يحتوي على أكثر من اسم مضيف واحد ،فيجب إضافة كل
األسماء.

■

من :NetBackup Appliance Shell Menu
■

من العرض  ، Settings < Main_Menuقم بتشغيل األمر التالي:
Settings > NetBackup AdditionalServers
media-server Add
حيث إن  media-serverهو اسم المضيف المؤهل بالكامل )(FQHN
لخادم وسائط الجهاز الذي لم يتم تكوينه بعد.
إذا كان الجهاز يحتوي على أكثر من اسم مضيف واحد ،فيجب إضافة كل
األسماء.

بالنسبة لخادم  NetBackupرئيسي
تقليدي

■

قم بتسجيل الدخول إلى وحدة تحكم اإلدارة لـ  NetBackupكمسؤول.

■

على إطار وحدة التحكم الرئيسية ،في الجزء األيسر ،انقر فوق
> NetBackup Management > Host Properties
.Master Servers
وفي الجزء األيمن ،انقر فوق اسم مضيف الخادم الرئيسي.

■

وعلى اإلطار  Host Propertiesفي الجزء األيسر ،انقر فوق
.Servers
في الجزء األيمن ،في القسم  ، Additional Serversانقر فوق Add
وأدخل اسم مضيف الجهاز .ويجب أن يظهر اسم مضيف الجهاز في القسم
العلوي .Additional Servers
إذا كان الجهاز يحتوي على أكثر من اسم مضيف واحد ،فيجب إضافة كل
األسماء.
انقر فوق موافق وأغلق اإلطار خصائص الخادم الرئيسي.

■

■

■

3

إذا كان هناك جدار حماية بين الخادم الرئيسي وخادم الوسائط ،فافتح المنافذ التالية الموجودة على الخادم الرئيسي
إلتاحة االتصال بخادم الوسائط:
مالحظة :يجب تسجيل الدخول كمدير لتغيير إعدادات المنافذ.
■

vnetd: 13724

■

bprd: 13720

■

PBX: 1556

■

إذا كان الخادم الرئيسي عبارة عن جهاز  NetBackupيستخدم تهيئة  ،TCPفافتح المنافذ التالية:
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 80و 5900و.7578

4

تأكد من تطابق الوقت والتاريخ على خادم الوسائط والخادم الرئيسي .يمكنك استخدام خادم  NTPأو ضبط
الوقت يدويًا.

راجع "إجراء التهيئة األولية لجهاز  NetBackup 5330من "NetBackup Appliance Web Console
في الصفحة .28

إجراء التهيئة األولية لجهاز  NetBackup 5330من NetBackup
Appliance Web Console
يصف هذا الموضوع كيفية تهيئة جهاز  NetBackup 5330جديد أو تمت إعادة تعيينه إلى اإلعدادات االفتراضية
للمصنع )إعادة تعيين إعدادات المصنع(.
تتطلب هذه الطريقة منك توصيل كمبيوتر محمول مباشرةً بمنفذ الجهاز  .(eth0) NIC1يمكن تهيئة جهاز
 NetBackup 5330كخادم وسائط.
قبل إجراء التهيئة األولية لخادم الوسائط هذا ،تحقق من تنفيذ المهام التالية بالفعل:
■

التحقق من توافق إصدارات البرامج الموجودة على كلٍ من الخادم الرئيسي وخادم الوسائط.

■

تمت إضافة اسم خادم الوسائط هذا إلى الخادم الرئيسي الذي تخطط الستخدامه معه.

■

فتح المنافذ المناسبة على الخادم الرئيسي في حالة وجود جدار حماية بين الخادم الرئيسي وخادم الوسائط هذا.
راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .26

■

إكمال قائمة تحقق التهيئة األولية.

إلجراء التهيئة األولية على جهاز خادم الوسائط  NetBackup 5330من NetBackup Appliance
Web Console

1

توصيل كمبيوتر محمول بمنفذ الجهاز  .NIC1بعد ذلك ،انتقل إلى مربع الحوار خصائص اتصال المنطقة
المحلية.
في عالمة التبويب  ، Generalحدد  (Internet Protocol (TCP/IPبحيث يتم تمييزها ،ثم انقر فوق
.Properties
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في عالمة التبويب  ، Alternate Configurationقم بإجراء المهام التالية:

■

انقر فوق .User Configured
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2

■

بالنسبة لعنوان  ، IPأدخل  ،192.168.229.nnnحيث  nnnهي أي رقم من  2إلى  254باستثناء
الرقم .233

■

بالنسبة لـ  ، Subnet maskأدخل .255.255.255.0

■

انقر فوق .OK

في الكمبيوتر المحمول المتصل بالجهاز ،افتح متصفح ويب على عنوان  URLالتالي:
http://192.168.229.233
تأكد من تأكيد استثناء األمان للمتابعة.

3

4

5

سجل الدخول إلى الجهاز باستخدام بيانات االعتماد االفتراضية كما يلي:
■

admin : User Name

■

P@ssw0rd : Password

في صفحة  ، Welcome to Appliance Setupراجع ملخص المعلومات التي تحتاجها إلجراء التهيئة
األولية.
■

Download Configuration Checklist
إذا لم تكن قد قمت بتعبئة قائمة التحقق سابقًا في دليل التهيئة األولية لجهاز Symantec NetBackup
 ،5330فانقر فوق هذا االرتباط للوصول إلى إصدار إلكتروني .توصي شركة  Symantecبأن تقوم
بطباعة هذا الملف أوالً ثم االحتفاظ به بعيدًا الستخدامه أثناء القيام بعملية التهيئة .بعد إكمال التهيئة األولية،
قم بتخزين قائمة التحقق في مكان آمن للرجوع إليها مستقبالً.

■

إعداد الجهاز
بعد ملء قائمة التحقق من التهيئة ،انقر فوق هذا العنصر لبدء التهيئة.

على صفحة ) Storage Overviewنظرة عامة على التخزين( ،قم بالتحقق من حالة مكونات الجهاز
المتصل.
تستخدم المخططات الرموز الخاصة لإلشارة إلى وجود مشكالت في أي كابل مكون أو محرك أقراص .فيما
يلي وصف للرموز العامة التي قد تظهر:
مالحظة :انقر فوق رمز التعليمات ) ? ( في أعلى يمين الصفحة لرؤية قائمة كاملة بأوصاف الرموز.
موافق

تحذير
يشير إلى مشكلة يمكن حلها فيما بعد ويتيح لك متابعة التهيئة األولية .مع ذلك،
يمكن أن تحول مثل هذه المشكالت دون الوصول إلى األجهزة المتأثرة .انقر
فوق الرمز لرؤية وصف المشكلة.
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خطأ
يشير إلى مشكلة خطيرة تتطلب حل فوري قبل متابعة التهيئة األولية .انقر فوق
الرمز لرؤية وصف المشكلة.
معلومات
انقر فوق الرمز لمعرفة المزيد حول المنطقة المحددة.

إذا لم تكن هناك مشكالت محددة ،فانقر فوق  Nextلبدء التهيئة األولية .وإال ،فاستخدم اإلرشادات التالية لحل
أي مشكالت:
■

انقر فوق رمز التحذير أو الخطأ لرؤية وصف المشكلة.

■

تحقق من توصيل جميع الكابالت وتثبيتها بشكل صحيح.

■

تحقق من تركيب كافة محركات األقراص وتثبيتها بشكل صحيح.

■

تحقق من تشغيل جميع الوحدات وتمهيدها تمامًا.

■

تحقق من تحديد جميع العناصر الموجودة بقائمة التحقق الخاصة بالجهاز.

■

بعد التحقق من العناصر السابقة أو إجراء أي تغييرات ،انقر فوق  .Refreshيشير اختفاء أي رموز
تحذير أو خطأ إلى حل المشكلة.
توصي  Symantecبحل كافة المشكالت قبل بدء التهيئة األولية.

مالحظة :إذا لم تتمكن من حل أي مشكالت أخطاء بعد التحقق من كافة العناصر السابقة والتحديث ،فتوقف هنا
واتصل بالدعم الفني لدى شركة .Symantec

6

تحتوي صفحة ) Network Configurationتهيئة الشبكة( على أشرطة المهام التالية إلكمال مهام محددة
بحقول إدخال البيانات المقترنة لتهيئة اتصال الشبكة:
■

 - Create Bondتستخدم إلنشاء مجموعة بين واجهتي شبكة أو أكثر.

■

 - Tag VLANتستخدم لتهيئة شبكات  VLANفي بيئات الشبكات الموجودة الخاصة بك.

■

 - Add Static Routeيستخدم إلضافة تهيئة توجيه لشبكتك.

قم بتوسيع كل شريط مهام إلدخال معلومات تهيئة الشبكة المناسبة :هذه الوظائف مستقلة عن بعضها البعض وال
تتطلب تهيئة بالترتيب الذي تظهر به.
مالحظة :ال تدعم أجهزة  NetBackupتهيئة عنوانين  IPينتميان إلى نفس الشبكة الفرعية .يقوم الجهاز
بتشغيل نظام تشغيل  Linuxويشكل هذا النوع من الشبكات قيدًا حاليًا .ومن ثَم يجب أن يستخدم كل ارتباط
تُنشِئه عنوان  IPينتمي إلى شبكة فرعية مختلفة.

مالحظة :ال يمكنك حذف عنوان  IPإذا كان اسم المضيف ينتمي لعنوان  IPهذا.
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أدخل معلومات  Create Bondالمناسبة كالتالي:
حقول إدخال بيانات Create Bond
■

■

Network Interface
انقر فوق المربع المنسدل وحدد منفذ  ethernet NICالستخدامه لالتصال بشبكة.
Bond Mode
انقر فوق المربع المنسدل لتحديد وضع االرتباط الستخدامه مع منافذ  NICالذي تود اختياره لالرتباط.
يتيح لك االرتباط دمج )تجميع( العديد من واجهات الشبكات في واجهة واحدة منطقية "تم ربطها" .يعتمد سلوك الواجهات
التي تم ربطها على الوضع .ويكون وضع االرتباط االفتراضي هو .balance-alb
فيما يلي أوضاع الربط المتوفرة من القائمة المنسدلة:
■ balance-rr
■

active-backup

■

balance-xor

■

broadcast

■

802.3ad

■

balance-tlb

■

balance-alb

تتطلب بعض أوضاع الربط تهيئة إضافية على مفتاح التبديل أو جهاز التوجيه .يجب أن تتوخى المزيد من الحذر عند
اختيار وضع الربط.
لمزيد من المعلومات حول أوضاع الربط ،راجع الوثائق التالية:
http://www.kernel.org/doc/Documentation/networking/bonding.txt
بعد إدخال جميع البيانات المالئمة في جميع الحقول ،يجب النقر فوق  +إلضافة واجهة الشبكة المحددة وتجهيزها
لالستخدام على الفور .لتهيئة االرتباط ،يجب تحديد العديد من الواجهات من المربع المنسدل  .Bond Modeبالنسبة
لعناوين  ،IPv6أدخل  64كـ .Subnet Mask
■ IP Address
أدخل عنوان  IPلخادم الوسائط هذا.
■ Subnet Mask
أدخل عنوان الشبكة الذي يحدد عنوان  IPلخادم الجهاز هذا.
■ بعد إدخال البيانات المناسبة في جميع الحقول ،انقر فوق  +لحفظ إعدادات الربط.

أدخل معلومات  Tag VLANالمناسبة كالتالي:
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حقول إدخال بيانات Tag VLAN
■

■

■

■

■

■

Select Interface
حدد واجهة الشبكة أو اسم الجهاز الذي تريد وضع عالمة على  VLANالخاصة به.
الوصف
أدخل وصفًا لـ  .VLANعلى سبيل المثال ،شئون مالية أو موارد بشرية.
VLAN Id
أدخل معرف رقمي من  1إلى  4094لشبكة .VLAN
[IP Address [IPv4 or IPv6
أدخل عنوان  IPv4أو  IPv6ليتم استخدامه لهذا الجهاز.
Subnet Mask
أدخل قيمة قناع الشبكة الفرعية المناسبة لعنوان .IP
انقر فوق ) Addإضافة( إلضافة معلومات لوضع عالمة على  VLANفي بيئة الشبكة الموجودة الخاصة بك.
إلدخال معلومات لوضع عالمة على شبكات  VLANاإلضافية ،انقر فوق عالمة  +إلضافة صف .إلزالة أي صف،
انقر فوق عالمة  -المجاورة لحقل ) Subnet Maskقناع الشبكة الفرعية(.

أدخل معلومات  Add Static Routeالمناسبة كالتالي:
حقول إدخال بيانات Routing Configuration
■

■

■

■

■

7

Destination IP
أدخل عنوان  IPالشبكة الخاص بشبكة وجهة .يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6حيث يُسمح فقط بعناوين
 IPv6ذات النطاق العالمي والمحلية الفريدة.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .9
Destination Subnet Mask
أدخل قيمة الشبكة الفرعية المناسبة لعنوان .Destination IP
بالنسبة للتهيئة األولية ،يحتوي هذا الحقل على قيمة افتراضية ال يمكن تغييرها .عند تهيئة مسار آخر ،يجب إدخال
القيمة المناسبة.
Gateway
أدخل عنوان نقطة الشبكة الذي يعمل كمدخل إلى شبكة أخرى .يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6حيث
يُسمح فقط بعناوين  IPv6ذات النطاق العالمي والمحلية الفريدة.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .9
Network Interface
انقر فوق المربع المنسدل وحدد منفذ  ethernet NICالستخدامه لالتصال بشبكة.
بعد إدخال البيانات المناسبة في جميع الحقول ،انقر فوق  +لحفظ إعدادات تهيئة التوجيه وإضافتها.

على صفحة  ، Host Configurationأدخل معلومات دقة المضيف ذات الصلة واسم مضيف الجهاز
كالتالي:
Host Name

أدخل اسم المجال المؤهل بالكامل لهذا الجهاز.
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بالنسبة ألنظمة :DNS

أدخل معلومات  Domain Name Systemالتالية:
■

■

■

Domain Name Suffix
أدخل اسم الالحقة لخادم .DNS
(DNS IP Address(es
أدخل عنوان  IPوخادم  ،DNSثم انقر فوق رمز  +إلضافة العنوان .كرر هذه الخطوة
حسب الحاجة وفقًا لعدد العناوين التي تود إضافتها.
يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لعناوين  ،IPv6ال يسمح إال بالعناوين
ذات النطاق العالمي والعناوين المحلية الفريدة فقط.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .9
إلزالة عنوان ،حدد العنوان من القائمة التي تظهر أدنى حقل إدخال البيانات وانقر فوق
الرمز .x
(Search Domain(s
أدخل اسم مجال بحث ،ثم انقر فوق الرمز  +وأضف االسم .كرر هذه الخطوة حسب
الحاجة وفقًا لعدد مجاالت البحث التي تود إضافتها.
إلزالة مجال بحث ،حدد العنوان من القائمة التي تظهر أدنى حقل إدخال البيانات وانقر
فوق الرمز .x

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
بالنسبة لألنظمة التي ال
تستخدم :DNS

أدخل معلومات  Host name resolutionالتالية:
■

لتحرير ملف المضيفين يدويًا ،انقر هنا
إذا كانت لديك الرغبة ،فيمكنك إضافة عنوان  ،IPواسم المضيف المؤهل بالكامل واسم
المضيف المختصر مباشرةً داخل ملف  ./etc/hostsانقر  hereلفتح ملف
 /etc/hosts fileوتحريره.
إلدخال اسمين مختصرين أو أكثر ،أضف فاصلة بدون مسافات بين كل اسمين.
إذا لم ترغب في تحرير الملف  ،/etc/hostsفأدخل معلومات المضيف في حقول
إدخال البيانات التالية:
■ IP
أدخل عنوان  IPللجهاز.
يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لعناوين  ،IPv6ال يسمح إال
بالعناوين ذات النطاق العالمي والعناوين المحلية الفريدة فقط.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .9
■ Fully qualified host name
أدخل اسم المجال المؤهل بالكامل للجهاز.
■ Short host name
أدخل االسم المختصر للجهاز.
إلدخال اسمين أو أكثر ،أضف فاصلة بدون مسافات بين كل اسمين.
بعد أن تقوم بتعبئة جميع الحقول ،انقر فوق الرمز  .+اآلن تظهر اإلدخاالت المضافة
أدنى الحقول.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next

8

على صفحة  ، Password changeأدخل كلمة مرور جديدة الستبدال كلمة المرور االفتراضية كالتالي:
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مالحظة :لالستمرار في عملية التهيئة األولية ،ال يتعين عليك تغيير كلمة المرور االفتراضية .وبالرغم من
ذلك ،فمن الضروري لزيادة معدل األمان لبيئتك ،توصيك شركة  Symantecبتغيير كلمة المرور بشكل
دوري .تأكد من االحتفاظ بسجل لكلمة المرور الحالية في مكان آمن.
Old admin password

أدخل كلمة المرور االفتراضية المحددة من قِبَل المصنع )(P@ssw0rd

New admin password

أدخل كلمة المرور الجديدة.
يجب أن تحتوي كلمة المرور على سبعة أحرف على األقل .يجب أن تتضمن
كلمات المرور المكونة من سبعة أحرف فقط جميع المتطلبات التالية بينما يجب
أن تحتوي كلمات المرور الطويلة على ثالثة منها فقط:
■

حرف واحد كبير

■

حرف واحد صغير

■

رقم واحد )(0-9

■

حرف خاص واحد )!&^({}[]()*@#$%

يمكن أن تبدأ كلمات المرور بحرف كبير أو يمكن أن تنتهي برقم .بالرغم من
ذلك ،فعندما تظهر كلمة المرور بهذا الشكل فإنها بذلك تفي بالحد األدنى من
المتطلبات.
Confirm new password

أعد إدخال كلمة المرور الجديدة للتأكيد.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next

9

في صفحة  Date & Timeأدخل الوقت والتاريخ المناسبين لهذا الجهاز .يجب أن يكون التاريخ والوقت لخادم
الجهاز هذا مطابقين للتاريخ والوقت المقترنين بالخادم الرئيسي.
يمكنك إدخال المعلومات يدويًا أو استخدام خادم بروتوكول توقيت الشبكة لمزامنة وقت وتاريخ الجهاز على
مستوى الشبكة.
Time zone

لتعيين منطقة زمنية للجهاز ،انقر فوق المربع المنسدل ) Time Zoneالمنطقة الزمنية(
وحدد المنطقة والبلد والمنطقة الزمنية المناسبة.

& Specify date
time

إلدخال الوقت والتاريخ يدويًا ،حدد هذا الخيار وأدخل المعلومات التالية:
■

■

NTP

في الحقل األول ،أدخل التاريخ باستخدام تنسيق  .mm/dd/yyyyأو انقر فوق رمز
التقويم وحدد الشهر واليوم والسنة المناسبين.
في الحقل الثاني ،أدخل الوقت باستخدام تنسيق  .hh:mm:ssيجب أن تكون اإلدخاالت
بتنسيق  24ساعة ).(00:00:00 - 23:59:59

لمزامنة الجهاز مع خادم  ،NTPحدد هذا الخيار وأدخل عنوان  Server IPالمناسب لـ
.NTP

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
 10على صفحة  ، Alerting and Call Homeأدخل المعلومات الخاصة بالجهاز إلرسال تنبيهات أو تحميل
تقارير الحالة عبر البريد اإللكتروني إلى خادم االتصال بالمنزل لدى شركة .Symantec
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بالنسبة للتنبيهات ،أدخل معلومات  Alerting Configurationكالتالي:
حقول إدخال بيانات Alerting Configuration
■

■

■

■

■

■

■

■

(Notification interval (in minutes
أدخل الفارق الزمني للجهاز لتحميل التنبيهات إلى خادم االتصال بالمنزل لدى شركة  .Symantecيجب أن تكون
اإلدخاالت مضاعفات  15دقيقة.
Enable SNMP Alert
انقر فوق مربع االختيار هذا وأدخل معلومات  SNMPالتالية:
■ SNMP server
أدخل إما اسم مضيف خادم  SNMPأو عنوان  IPالخاص به لتحديد جهاز الكمبيوتر هذا.
يمكن أن يكون عنوان  IPإما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لـ  ،IPv6فإنه يُسمح فقط بالعناوين ذات النطاق العالمي
والمحلية الفريدة.
■ SNMP port
أدخل رقم منفذ خادم  SNMPللسماح باالتصال بهذا الجهاز.
■ SNMP community
أدخل اسم المجتمع عندما يتم إرسال التنبيهات أو التراكبات.
على سبيل المثال ،يمكنك استخدام نفس المعلومات التي استخدمتها مع  .SNMP serverكما يمكنك إدخال اسم
الشركة أو اسم آخر مثل ،admin_group ،سواء عامة أو خاصة .إذا لم تدخِل أي شيء ،فستكون القيمة
االفتراضية .Public
■ View SNMP MIB file
إلعداد مدير  SNMPللجهاز الستقبال التراكبات المتعلقة بمراقبة األجهزة ،انقر فوق هذا االرتباط لمشاهدة
محتوى ملف  .MIBبعد ذلك ،انسخ الملف إلى موقع آخر واستخدم المحتوى في تحديد مدير .SNMP
ال يمكن للجهاز قبول أية تراكبات باستثناء التراكبات بتنسيق .SNMPv2c
SMTP server
أدخل إما اسم مضيف خادم  SMTPأو عنوان  IPالخاص به لتحديد جهاز الكمبيوتر هذا.
Software administrator email address
أدخل عنوان البريد اإللكتروني لمدير برنامجك حتى يتمكن من تلقي اإلخطارات.
Hardware administrator email address
أدخل عنوان البريد اإللكتروني لمدير الجهاز لديك حتى يتمكن من تلقي اإلخطارات.
Sender email address
أدخل عنوان البريد اإللكتروني للجهاز حتى يمكن للمستلمين التعرف على مصدر التقرير.
SMTP account
أدخل اسم حساب خادم .SMTP
Password
لزيادة األمان ،أدخل كلمة المرور لخادم .SMTP

يمكنك تهيئة هذا الخادم إلرسال تقارير عبر البريد اإللكتروني إلى الخادم الوكيل أو إلى خادم االتصال بالمنزل
لدى شركة .Symantec
فيما يلي وصفًا لخوادم الوكيل المدعومة:
■

Squid

■

Apache
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■

TMG

مالحظة :كما يتم دعم مصادقة  NTLMضمن تهيئة الوكيل أيضًا.
بالنسبة لالتصال بالمنزل ،أدخل معلومات  Call Home Configurationكالتالي:
حقول إدخال بيانات Call Home Configuration
■

■

■

Enable Call Home
انقر فوق مربع االختيار لتمكين الجهاز من إرسال تقارير البريد اإللكتروني إلى خادم االتصال بالمنزل لدى شركة
.Symantec
Enable proxy server
انقر فوق مربع االختيار الستخدام خادم الوكيل إلرسال اإلخطارات عبر البريد اإللكتروني وتوفير معلومات الوكيل
الواردة فيما يلي.
Enable proxy Tunneling
لتمكين االتصال النفقي بالوكيل ،انقر فوق مربع االختيار هذا لتوفير معلومات الوكيل التالية:
■ Proxy server
أدخل عنوان  IPللخادم.
يمكن أن يكون عنوان  IPإما  IPv4أو  .IPv6بالنسبة لـ  ،IPv6فإنه يُسمح فقط بالعناوين ذات النطاق العالمي
والمحلية الفريدة.
■ Proxy port
أدخل رقم منفذ خادم الوكيل للسماح باالتصال بهذا الجهاز.
■ Proxy username
أدخل اسم المستخدم الخاص بخادم الوكيل.
■ Proxy password
أدخل كلمة مرور خادم الوكيل.
■ Test Call Home
بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،توصي شركة  ،Symantecأن تنقر فوق  Test Call Homeللتحقق
من االتصال بخادم شركة .Symantec
إذا فشل االختبار ،فتحقق من إدخال جميع األسماء وعناوين  IPوأرقام المنافذ بشكل صحيح .إذا فشل االختبار
مرة أخرى ،فاتصل بالدعم الفني لدى شركة .Symantec

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
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 11على صفحة  ، Registrationأدخل المعلومات التالية لتسجيل هذا الجهاز لدى شركة  Symantecعبر
اإلنترنت:
مالحظة :يساعد تسجيل جهاز  NetBackupالخاص بك في التأكد من أنه يتم تنبيهك بالتحديثات الجديدة
للمنتج وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بجهازك.
Appliance name

أدخل اسم الشبكة للخادم.

Company Name

أدخل اسم شركتك.

Street

أدخل اسم الشارع )الموقع الفعلي( الذي يوجد به هذا الخادم.

City

أدخل اسم المدينة التي يوجد بها هذا الخادم.

State/Province

أدخل اسم الوالية أو المقاطعة التي يوجد بها هذا الخادم.

ZIP or Postal Code

أدخل الرمز البريدي أو الكود البريدي للمكان الذي يوجد به هذا الخادم.

Country

أدخل اسم البلد التي يوجد بها هذا الخادم.

Contact Name

أدخل اسم جهة االتصال األولية ،مثل اسم الشبكة أو اسم المدير االحتياطي
الخاص ببيئتك االحتياطية.

Contact Number

أدخل رقم الهاتف األساسي السم جهة االتصال .يجب أن يكون هذا الرقم هو
الرقم األكثر تأكيدًا الذي يمكن الوصول إلى جهة االتصال من خالله.

Contact Email

أدخل عنوان البريد اإللكتروني للعمل الخاص بـ  Contact Nameالذي
حددته سابقًا.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
 12على صفحة  ، Specify Master Serverأدخل اسم الخادم الرئيسي الذي تريد استخدامه مع خادم الوسائط
هذا كما يلي:
■

بالنسبة للخوادم الرئيسية التي تحمل عنوان  IPواسم واحد فقط:
أدخل اسم المضيف أو عنوان  IPللخادم الرئيسي وانقر فوق .Add

■

بالنسبة لمجموعة الخوادم الرئيسية أو الخوادم الرئيسية ذات عناوين  IPواألسماء المتعددة:
أدخل اسم المضيف أو عنوان  IPأوالً في الحقل وانقر فوق  .Addإذا كان الخادم الرئيسي ضمن مجموعة،
فيجب أن يكون األول هو اسم المضيف االفتراضي للمجموعة.
أدخل كل اسم مضيف أو عنوان  IPبنفس الطريقة )واحد في كل مرة( ،وانقر فوق  Addبعد كل إدخال.

■

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
مالحظة :بعد النقر فوق  ، Nextتعمل عملية معالجة التهيئة على بدء تهيئة التخزين .بناء على عدد
محركات األقراص في النظام ،يمكن أن تستغرق تهيئة التخزين حتى  46ساعة لالكتمال .نتيجة لذلك،
ينخفض أداء النسخ االحتياطي واالستعادة للجهاز حتى اكتمال عملية تهيئة التخزين.
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 13على صفحة  ، Storage Configurationقم بإنشاء أسماء وحدات التخزين ومجمعات القرص التي
تخطط الستخدامها مع تهيئة حجم أقسام القرص.
يمكنك تهيئة أقسام التخزين الخاصة بقسم  AdvancedDiskأو قسم إلغاء التكرار ) (MSDPأو كليهما.
مالحظة :إذا اخترت تهيئة تخزين  ،MSDPفيتم إنشاء نهج تلقائيًا لحماية كتالوج  .MSDPتوصي
 Symantecبمراجعة هذا النهج وتنشيطه بمجرد تهيئة الجهاز.
AdvancedDisk

أدخل المعلومات التالية:
■

Storage Unit Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف وحدة التخزين .يمكن أن يحتوي
االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي االسم
على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Disk Pool Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف مجمع األقراص هذا .يمكن أن
يحتوي االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي
االسم على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Size
قم بتعيين حجم هذا القسم من خالل إدخال رقم محدد في حقل  ، Sizeأو
انقر فوق المربع مع السحب على شريط التمرير الرمادي حتى تصل للحجم
المرغوب .يمكن تعيين الحجم بوحدة الجيجابايت أو التيرابايت ،على حسب
أقصى مساحة متوفرة.
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 (Deduplication Disk (MSDPأدخل المعلومات التالية:
■

Storage Unit Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف وحدة التخزين .يمكن أن يحتوي
االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي االسم
على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Disk Pool Name
أدخل االسم الذي تود استخدامه لتعريف مجمع األقراص هذا .يمكن أن
يحتوي االسم على أية أحرف أو أرقام أو أحرف خاصة .يمكن أن يحتوي
االسم على  256حرفًا.
مالحظة :يجب أن يبدأ االسم بعالمة الناقص ) (-كما يجب عدم استخدام
المسافات في أي مكان على مستوى االسم.

■

Size
قم بتعيين حجم هذا القسم من خالل إدخال رقم محدد في حقل  ، Sizeأو
انقر فوق المربع مع السحب على شريط التمرير الرمادي حتى تصل للحجم
المرغوب .يمكن تعيين الحجم بوحدة الجيجابايت أو التيرابايت ،على حسب
أقصى مساحة متوفرة.

بعد إدخال جميع المعلومات الالزمة ،انقر فوق .Next
 14على صفحة  ، Configuration Progressيمكنك مراقبة تقدم الجهاز أثناء تطبيقه لجميع إدخاالت
البيانات الواردة من صفحات التهيئة.
يختلف مقدار الوقت المستغرق في إكمال التهيئة حسب تعقيد بيئة العمل لديك.
 15على صفحة  ، Summary of Configurationراجع نتائج التهيئة .افحص النتائج للتأكد من اكتمال
التهيئة بنجاح.
كما تتعرف هذه الصفحة على أية أخطاء تكون قد حدثت .ربما تحتاج إلجراء التهيئة األولية مرة أخرى إذا
ظهرت أخطاء في النتائج.
 16بعد اكتمال التهيئة ،انتظر لمدة  10دقائق تقريبًا لبدء تشغيل خدمات  .NetBackupوبعد ذلك يجب استخدام
اسم المضيف المؤهل بالكامل إلعادة االتصال وتسجيل الدخول إلى الجهاز.
 17بعد تشغيل جميع األدوات ووحدات توسيع التخزين ،فإنك تكون جاهزًا لتثبيت برنامج عميل على أجهزة الكمبيوتر
التي تريد إجراء النسخ االحتياطي عليها.
راجع "تنزيل حزم عميل  NetBackupإلى عميل من جهاز  "NetBackupفي الصفحة .51
راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .53
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إجراء التهيئة األولية لجهاز  NetBackup 5330من NetBackup
Appliance Shell Menu
يصف هذا الموضوع كيفية تهيئة جهاز  NetBackup 5330جديد أو تمت إعادة تعيينه إلى اإلعدادات االفتراضية
للمصنع )إعادة تعيين إعدادات المصنع(.
تتطلب هذه الطريقة منك توصيل كمبيوتر محمول مباشرةً بمنفذ الجهاز  .(eth0) NIC1يمكن تهيئة جهاز
 NetBackup 5330كخادم وسائط.
قبل إجراء التهيئة األولية لخادم الوسائط هذا ،تحقق من تنفيذ المهام التالية بالفعل:
■

التحقق من توافق إصدارات البرامج الموجودة على كلٍ من الخادم الرئيسي وخادم الوسائط.

■

تمت إضافة اسم خادم الوسائط هذا إلى الخادم الرئيسي الذي تخطط الستخدامه معه.

■

فتح المنافذ المناسبة على الخادم الرئيسي في حالة وجود جدار حماية بين الخادم الرئيسي وخادم الوسائط هذا.
راجع "تهيئة خادم رئيسي لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .26

■

إكمال قائمة تحقق التهيئة األولية.

إلجراء التهيئة األولية على جهاز خادم الوسائط  NetBackup 5330من NetBackup Appliance
Shell Menu

1

توصيل كمبيوتر محمول بمنفذ الجهاز  .NIC1بعد ذلك ،انتقل إلى مربع الحوار خصائص اتصال المنطقة
المحلية.
في عالمة التبويب  ، Generalحدد  (Internet Protocol (TCP/IPبحيث يتم تمييزها ،ثم انقر فوق
.Properties
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في عالمة التبويب  ، Alternate Configurationقم بإجراء المهام التالية:

■

انقر فوق .User Configured
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■

بالنسبة لعنوان  ، IPأدخل  ،192.168.229.nnnحيث  nnnهي أي رقم من  2إلى  254باستثناء
الرقم .233

■

بالنسبة لـ  ، Subnet maskأدخل .255.255.255.0

■

انقر فوق .OK

2

على الكمبيوتر المحمول المتصل بالجهاز ،قم بفتح جلسة عمل  SSHلـ .192.168.229.233

3

سجل الدخول إلى الجهاز باستخدام بيانات االعتماد االفتراضية كما يلي:
■

admin : User Name

■

P@ssw0rd : Password

تظهر رسالة الترحيب في قائمة  shellوتكون المطالبة في العرض .Main_Menu
مالحظة :لالستمرار في عملية التهيئة األولية ،ال يتعين عليك تغيير كلمة المرور االفتراضية .وبالرغم من
ذلك ،فمن الضروري لزيادة معدل األمان لبيئتك ،توصيك شركة  Symantecبتغيير كلمة المرور بشكل
دوري .تأكد من االحتفاظ بسجل لكلمة المرور الحالية في مكان آمن .لتغيير كلمة المرو عند تسجيل الدخول إلى
 ،NetBackup Appliance Shell Menuمن العرض  ، Main_Menuأدخل إلى > Settings
.Password

4

قبل بدء التهيئة األولية ،تحقق من حالة مكونات الجهاز المتصل من خالل إدخال األمر التالي:
Support > Test Hardware

يشير تحذير إلى مشكلة يمكن حلها فيما بعد ويتيح لك متابعة التهيئة األولية .مع ذلك ،يمكن أن تحول مثل هذه
المشكالت دون الوصول إلى األجهزة المتأثرة.
يشير خطأ إلى مشكلة يمكن حلها فيما بعد ويتيح لك متابعة التهيئة األولية.
إذا كان ناتج األمر يحدد أي مشكالت ،فتحقق من العناصر التالية:
■

تحقق من توصيل جميع الكابالت وتثبيتها بشكل صحيح.

■

تحقق من تركيب كافة محركات األقراص وتثبيتها بشكل صحيح.

■

تحقق من تشغيل جميع الوحدات وتمهيدها تمامًا.

■

تحقق من تحديد جميع العناصر الموجودة بقائمة التحقق الخاصة بالجهاز.

■

بعد التحقق من العناصر السابقة ،قم بإعادة تشغيل األمر .يشير اختفاء أي رموز تحذير أو خطأ إلى حل
المشكلة .توصي  Symantecبحل كافة المشكالت قبل بدء التهيئة األولية.

مالحظة :إذا لم تتمكن من حل أي مشكالت خطأ بعد التحقق من كافة العناصر السابقة وإعادة تشغيل األمر،
فتوقف هنا واتصل بالدعم الفني لدى شركة .Symantec
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5

من العرض  ، Network < Main_Menuأدخل األمر التالي لتهيئة عنوان  IPالخاص بشبكة واحدة تريد
توصيل جهازك بها.
[InterfaceNames] GatewayIPAddressNetmaskIPAddress Configure

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPالجديد و Netmaskهو قناع الشبكة و GatewayIPAddressهو
البوابة االفتراضية للواجهة .يعد الخيار ] [InterfaceNamesاختياريًا.
يمكن أن يكون عنوان  IPأو عنوان  IPللعبارة هو عنوان  IPv4أو  .IPv6وال يتم السماح إال بعناوين
 IPv6ذات النطاق العمومي والفريدة المحلية فقط.
تذكر أنه يجب أال تستخدم كالً من عنوان  IPv4وعنوان  IPv6في األمر نفسه .على سبيل المثال ،ال يمكنك
استخدام  ..Configure 9ffe::9 255.255.255.0 1.1.1.1بل يجب أن تستخدم Configure
9ffe::46 64 9ffe::49 eth1

راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .9
إذا كنت تريد تهيئة شبكات متعددة ،فيجب أوالً تهيئة عنوان  IPلكل شبكة تريد إضافتها .ثم قم بتهيئة عنوان
البوابة لكل شبكة أضفتها .ويجب أن تتأكد من أنك تضيف عنوان البوابة االفتراضي أوالً .واستخدم األمرين
التاليين:
تهيئة عنوان  IPلكل شبكة

استخدم أيًا من األمرين التاليين بناءً على ما إذا كنت تريد تهيئة عنوان IPv4
أو  IPv6لواجهة الشبكة:
لتهيئة عنوان  IPv4لواجهة شبكة:
[InterfaceName] NetmaskIPAddress IPv4
حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPالجديد و Netmaskهو قناع الشبكة
و] [InterfaceNameاختياري .كرر هذا األمر لكل عنوان  IPتريد
إضافته.
لتهيئة عنوان  IPv6لواجهة شبكة:
[Prefix> [InterfaceNames> <IP Address> IPv6
حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPv6و Prefixهو طول البادئة
و] [InterfaceNameاختياري.
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تهيئة عنوان البوابة لكل شبكة أضفتها

GatewayIPAddress Gateway Add
]]TargetNetworkIPAddress] [Netmask
[[InterfaceName
حيث إن  GatewayIPAddressهو بوابة للواجهة
و TargetNetworkIPAddressو NetmaskوInterfaceName
اختياريان .كرر هذا األمر إلضافة البوابة إلى جميع شبكات الوجهة.
يمكن أن يكون عنوان  IPللبوابة أو  TargetNetworkIPAddressهو
عنوان  IPv4أو عنوان .IPv6
تذكر أنه يجب أال تستخدم كالً من عنوان  IPv4وعنوان  IPv6في األمر
نفسه .على سبيل المثال ،ال يمكنك استخدام Gateway Add 9ffe::3
 .255.255.255.0 eth1بل يجب أن تستخدم Gateway Add
.9ffe::3 6ffe:: 64 eth1

6

من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي لتعيين اسم نطاق نظام أسماء النطاقات
للجهاز.
مالحظة :إذا لم تستخدم نظام أسماء النطاقات ،فسيمكنك المتابعة إلى الخطوة .7
Name DNS Domain

حيث إن  Nameهو اسم النطاق الجديد للجهاز.

7

من العرض  Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة اسم خادم نظام أسماء النطاقات إلى
تهيئة جهازك.
IPAddress DNS Add NameServer

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPلخادم نظام أسماء النطاقات.
يمكن أن يكون العنوان إما  IPv4أو  .IPv6وال يتم السماح إال بعناوين  IPv6ذات النطاق العمومي والفريدة
المحلية فقط.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .9
إلضافة عناوين  IPمتعددة ،استخدم فاصلة لفصل كل عنوان وبدون مسافة.

8

من العرض  Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة نطاق بحث نظام أسماء النطاقات
إلى تهيئة جهازك بحيث يمكن للجهاز أن يحل أسماء المضيف الموجودة في نطاقات مختلفة:
SearchDomain DNS Add SearchDomain

حيث إن  SearchDomainهو النطاق المستهدف المطلوب إضافته من أجل البحث.
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9

هذه الخطوة اختيارية .فهي تتيح لك إضافة عناوين  IPمن مضيفات أخرى في ملف مضيفات الجهاز.
من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي إلضافة إدخاالت مضيف إلى ملف
المضيفات في جهازك.
ShortNameFQHNIPAddress Hosts Add

حيث إن  IPAddressهو عنوان  IPv4أو  IPv6و FQHNهو اسم المضيف المؤهل بالكامل
و ShortNameهو االسم المختصر للمضيف.
راجع "حول دعم الشبكة المستند إلى  "IPv4-IPv6في الصفحة .9
 10من العرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األمر التالي لتعيين اسم المضيف لجهازك.
Name Hostname Set

حيث إن  Nameهو اسم المضيف المؤهل بالكامل.
من خالل هذه الخطوة ،تتم إعادة تهيئة  NetBackupللتشغيل مع اسم المضيف الجديد .وقد تستغرق هذه
العملية بعض الوقت حتى تكتمل.
لكي يعمل األمر  ،Hostname setيلزم وجود عنوان  IPv4واحد على األقل .على سبيل المثال ،يمكنك
تعيين اسم المضيف لمضيف معين إلى  .v46وإلجراء ذلك ،تأكد أوالً من أن المضيف المعين يشتمل على
عنوان  IPv4على األقل ثم نفذ األمر التالي.
Main_Menu > Network > Hostname set v46

 11باإلضافة إلى إعدادات تهيئة الشبكة أعاله ،يمكنك أيضًا استخدام عرض Network < Main_Menu
إلنشاء مجموعة ووضع عالمة على  VLANخالل التهيئة األولية لجهازك.
■

إلنشاء رابط بين واجهتي شبكة أو أكثر ،استخدم األمر التالي:
Network > LinkAggregation Create

■

لوضع عالمة على  VLANلواجهة طبيعية أو واجهة رابط ،أدخل األمر التالي:
Network > VLAN Tag

للحصول على معلومات تفصيلية حول خيارات  LinkAggregationو  ،VLANراجع دليل مرجع أوامر
جهاز .NetBackup
 12من عرض  ، Network < Main_Menuاستخدم األوامر التالية لتعيين المنطقة الزمنية والتاريخ والوقت
لهذا الجهاز.
■

يتم تعيين·المنطقة الزمنية بإدخال األمر التالي:
TimeZone Set

حدد المنطقة الزمنية المناسبة من القائمة المعروضة.
■

قم بتعيين التاريخ والوقت بإدخال األمر التالي:
تعيين التاريخ YearHHMMSSDayMonth

حيث Monthاسم الشهر.
حيث Dayيوم من الشهر من  0إلى .31
حيث HHMMSSتمثل ساعة ودقيقة وثانية بتنسيق  24ساعة .يتم الفصل بين الحقول بفاصلة منقوطة،
ثث:دد:سس.
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حيث Yearسنة التقويم من  1970حتى .2037
 13من العرض  ، Main_Menu > Settingsاستخدم األوامر التالية إلدخال اسم خادم  SMTPوعناوين
البريد اإللكتروني من أجل تنبيهات فشل الجهاز.
إدخال اسم خادم SMTP

[acct] [pass] smtp Email SMTP Add
حيث إن  smtpهو اسم المضيف لخادم  SMTPالمستهدف و acctهو اسم
الحساب لمصادقة خادم  SMTPو passهو كلمة المرور للمصادقة إلى خادم
.SMTP

إدخال عناوين البريد اإللكتروني

eaddr Email Software Add
حيث إن  eaddrهو عنوان البريد اإللكتروني حيث تريد تلقي تنبيهات الفشل
الواردة من الجهاز.
إلدخال عناوين متعددة ،افصل كل عنوان عن اآلخر بفاصلة منقوطة.
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 14حدد الخادم الرئيسي الذي تريد استخدامه مع خادم الوسائط هذا.
مالحظة :قبل المتابعة تأكد من إضافة اسم خادم الوسائط هذا إلى الخادم الرئيسي .راجع "تهيئة خادم رئيسي
لالتصال بخادم وسائط جهاز" في الصفحة .26
من طريقة العرض  < Main_Menuالجهاز  ،قم بتشغيل األمر التالي:
MasterServer Media

حيث يكون  MasterServerإما خادمًا رئيسيًا مستقالً ،أو خادمًا رئيسيًا متعدد شبكات االتصال ،أو خادمًا
رئيسيًا مجمعًا .يحدد ما يلي كل من هذه السيناريوهات:
خادم رئيسي مستقل

يعرض هذا السيناريو اسم مضيف خادم رئيسي واحد .وليس بالضروري أن
يكون هذا االسم اسمًا مؤهالً بالكامل طالما أن الجهاز يتعرف على الخادم
الرئيسي على شبكتك .وفيما يلي مثال لكيفية ظهور األمر.
MasterServerName Media

الخادم الرئيسي متعدد شبكات االتصال

في هذا السيناريو ،يشتمل الخادم الرئيسي على أكثر من اسم مضيف واحد مقترن
به .وعليك استخدام فاصلة كمحدد بين أسماء المضيفات .وفيما يلي مثال لكيفية
ظهور األمر.
MasterNet1Name,MasterNet2Name Media

الخادم الرئيسي المجمع

في هذا السيناريو ،يوجد الخادم الرئيسي في نظام المجموعة .وتوصي
 Symantecبأن تدرج اسم نظام المجموعة أوالً ،متبوعًا بالعقدة النشطة ثم
العقد السلبية في نظام المجموعة .وتتطلب هذه القائمة أن تفصل أسماء العقد
بفاصلة .وفيما يلي مثال لكيفية ظهور األمر.
Media
MasterClusterName,ActiveNodeName,PassiveNodeName

الخادم الرئيسي المجمع متعدد شبكات
االتصال

في هذا السيناريو ،يوجد الخادم الرئيسي في مجموعة ويشتمل على أكثر من
اسم مضيف واحد مقترن به .وتوصي  Symantecبأن تدرج اسم نظام
المجموعة أوالً ،متبوعًا بالعقدة النشطة ثم العقد السلبية في نظام المجموعة.
وتتطلب هذه القائمة أن تفصل أسماء العقد بفاصلة .وفيما يلي مثال لكيفية ظهور
األمر.
,MasterClusterName,ActiveNodeName Media
PassiveNodeName,MasterNet1Name,MasterNet2Name
لمنع أية مشكالت مستقبلية ،عند إجراء تهيئة دور الجهاز ،توصي Symantec
بأن تقدم جميع أسماء الخوادم الرئيسية المقترنة.

مالحظة :بعد إدخال أسماء الخادم الرئيسي ،تبدأ عملية تهيئة التخزين .بناء على عدد محركات األقراص في
النظام ،يمكن أن تستغرق تهيئة التخزين حتى  46ساعة لالكتمال .نتيجة لذلك ،ينخفض أداء النسخ االحتياطي
واالستعادة للجهاز حتى اكتمال عملية تهيئة التخزين.
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 15عند بدء عملية تهيئة التخزين ،تظهر مطالبات تخزين القرص للقسمين  AdvancedDiskوDeduplication
.((MSDP
لتهيئة أقسام التخزين ،يجب عليك إجراء ما يلي:
■

أدخل حجم مجمع التخزين بالجيجابايت أو التيرابايت.
لتخطي تهيئة حجم مجمع التخزين ألي قسم ،أدخل  0عند المطالبة بإدخال حجم .لالحتفاظ بالحجم الحالي
لمجمع التخزين ،اضغط على ) Enterإدخال(.

■

أدخل اسم مجموع أقراص.
األسماء االفتراضية هي  <dp_adv_<hostnameلـ AdvancedDisk
و <dp_disk_<hostnameلـ  .(Deduplication (MSDPلالحتفاظ باألسماء االفتراضية ،اضغط
على ) Enterإدخال(.

■

أدخل اسم مجموع التخزين.
األسماء االفتراضية هي  <stu_adv_<hostnameلـ AdvancedDisk
و <stu_disk_<hostnameلـ  .(Deduplication (MSDPلالحتفاظ باألسماء االفتراضية ،اضغط
على ) Enterإدخال(.

تظهر مطالبات التخزين بالترتيب التالي:
AdvancedDisk storage pool size in GB/TB [default size]:
AdvancedDisk diskpool name:
AdvancedDisk storage unit name:
MSDP storage pool size in GB/TB [default size]:
MSDP diskpool name:
:MSDP storage unit name

بعد تهيئة أقسام التخزين ،يظهر ملخص لتهيئة التخزين بالمطالبة التالية:
[Do you want to edit the storage configuration? [yes, no

اكتب ) yesنعم( إلجراء أي تغييرات ،أو اكتب ) noال( لالحتفاظ بالتهيئة الحالية.
 16بعد تشغيل جميع األدوات ووحدات توسيع التخزين ،فإنك تكون جاهزًا لتثبيت برنامج عميل على أجهزة الكمبيوتر
التي تريد إجراء النسخ االحتياطي عليها.
راجع "تنزيل حزم عميل  NetBackupإلى عميل من جهاز  "NetBackupفي الصفحة .51
راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .53
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يتضمن هذا الفصل الموضوعات التالية:
■

حول استخدام منفذ  (NIC1 (eth0على أجهزة NetBackup

■

تنزيل حزم عميل  NetBackupإلى عميل من جهاز NetBackup

■

تنزيل وحدة التحكم في إدارة  NetBackupإلى كمبيوتر  Windowsمن جهاز NetBackup

■

تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSوNFS

حول استخدام منفذ  (NIC1 (eth0على أجهزة NetBackup
بشكل افتراضي يتم تعيين  (NIC1 (eth0وفقًا إلعدادات المصنع على عنوان  .IP 192.168.229.233يحتفظ
عنوان الشبكة الخاص هذا بحق توفير اتصال مباشر من كمبيوتر محمول ألداء التهيئة األولية .عادة ال يتصل NIC1
 ((eth0ببيئة شبكتك.
بمجرد اكتمال التهيئة األولية ،يمكنك توصيل  (NIC1 (eth0بشبكة إدارية ال توفر أي نقل لبيانات النسخ االحتياطي.
لكن ،قد تحتاج إلى تغيير عنوان  IPاالفتراضي إذا كانت شبكتك األولية تستخدم نفس نطاق عنوان  .IPإن أجهزة
 NetBackupال تدعم استخدام التهيئة ألي شبكة في نفس النطاق كواجهة المسؤول على .(NIC1 (eth0
على سبيل المثال ،إذا تم تعيين  (NIC2 (eth1على نطاق عنوان  ،IP 192.168.x.xفيجب عليك تغيير عنوان
 IPاالفتراضي لـ  (NIC1 (eth0إلى نطاق عنوان  IPمختلف.
لتغيير عنوان  IPلـ  (NIC1 (eth0بعد اكتمال التهيئة األولية ،قم بأحد اإلجراءات التالية:
■

من NetBackup Appliance Web Console
بعد تسجيل الدخول إلى الجهاز ،انقر فوق إعدادات<الشبكة< إعدادات الشبكة .في قسم تهيئة الشبكة  ،حرر
إعدادات عنوان  IPv4لـ .(NIC1 (eth0
للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع دليل مسؤول جهاز .NetBackup

■

من NetBackup Appliance Shell Menu
بعد تسجيل الدخول إلى الجهاز ،استخدام األمرالشبكة< <  IPv4لتغيير عنوان  IPلـ .(NIC1 (eth0
للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع دليل مرجع أوامر جهاز .NetBackup

إجراءات ما بعد التهيئة
تنزيل حزم عميل  NetBackupإلى عميل من جهاز NetBackup

تنزيل حزم عميل  NetBackupإلى عميل من جهاز NetBackup
يمكنك تنزيل برنامج عميل  NetBackupمن جهاز  NetBackupألي عميل تريد عمل نسخة احتياطية له .تتضمن
صفحة تسجيل دخول  NetBackup Appliance Web Consoleقسم  Download Packagesلتنزيل
حزم العميل.
فيما يلي الحزم المدرجة حسب نوع نظام التشغيل في المربع المنسدل:
■

All

■

Windows

■

Linux

■

Solaris

■

AIX

■

HP

■

BSD

■

Mac OS

■

VMware vCenter Plug-in

مالحظة :في حالة تنزيل الحزم  Linuxأو  UNIXأو  Solarisأو  AIXأو  ،BSDتوصي شركة Symantec
باستخدام  GNU tarاإلصدار  1.16أو األعلى لفك ضغط حزم.tar.
للحصول على مزيد من المعلومات ،راجع المالحظات التقنية التالية على موقع ويب دعم :Symantec
http://www.symantec.com/docs/TECH154080
باإلضافة إلى إرشادات التنزيل ،يتضمن هذا اإلجراء أيضًا خطوات لفك ضغط الملفات التي تم تنزيلها ولتثبيتها على
العميل.
لتنزيل حزم عميل  NetBackupمن جهاز  NetBackupإلى عميل

1

قم بتسجيل الدخول إلى العميل الذي ترغب في عمل نسخة احتياطية له.

2

افتح نافذة المستعرض وأدخل عنوان  URLالخاص بالجهاز.

3

في منتصف الصفحة المقصودة ،في قسم  ، Download Packagesانقر فوق المربع المنسدل لرؤية
قائمة الحزم.

4

انقر بزر الماوس األيمن على الحزمة المحددة وحدد الموقع الذي تريد تنزيلها إلى العميل.
فيما يلي أمثلة على المواقع:
■

في أنظمة  Windowsاألساسية ،قم بتنزيل الحزمة إلى  C:\tempأو إلى سطح المكتب.
لتحديد نوع األجهزة على نظام  ،Windowsانقر بزر الماوس األيمن على  My Computerوحدد
.Properties

■

في أنظمة  Linuxأو  UNIXاألساسية ،قم بتنزيل الحزمة إلى ./tmp
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مالحظة :إذا ظهرت الرسالة لم يتم العثور على حزم بعد إجراء التحديد ،تكون حزمة العميل غير مُثبَّتة حاليًا
على الجهاز .غالبًا ما يحدث هذا الموقف إذا كان قد تم أخذ صورة للجهاز من محرك أقراص محمول .USB
لتنزيل حزم العميل وتثبيتها على الجهاز ،راجع دليل مسؤول جهاز  .Symantec NetBackupفي
الفصل "إدارة جهاز  NetBackupمن  ،"NetBackup Appliance Web Consoleراجع الموضوع
"تحميل تحديثات إصدار برنامج جهاز  NetBackupأو حزم العميل باستخدام طريقة تنزيل يدوية".

5

قم بفك ضغط الحزمة.

6

قم بتثبيت برنامج العميل كما يلي:

7

■

أنظمة Windows
انقر فوق الملف .setup.exe

■

أنظمة UNIX
قم بتشغيل البرنامج النصي .install.

بعد تثبيت برنامج العميل بنجاح ،أضف اسم الخادم الرئيسي للجهاز إلى العميل كما يلي.
أنظمة Windows
■

■

■

■

■

بعد تثبيت  NetBackupعلى العميل ،افتح واجهة
.Backup, Archive, and Restore
Start > All Programs > Symantec
NetBackup > Backup, Archive, and
Restore
من واجهة ،Backup, Archive, and Restore
حدد File > Specify NetBackup
...Machines and Policy Type
من مربع الحوار Specify NetBackup
 ، Machines and Policy Typeأدخل اسم
الخادم في الحقل Server to use for backups
 .and restoresبعد ذلك ،انقر فوق Edit
 ، Server Listثم انقر فوق .OK
في مربع الحوار الذي يظهر ،أدخل اسم المضيف المؤهل
بالكامل للخادم الرئيسي للجهاز وانقر فوق .OK
أغلق واجهة .Backup, Archive, and Restore

أنظمة UNIX
■

على العميل ،انتقل إلى الموقع التالي:
cd /usr/openv/netbackup

■

أدخل  lsلمشاهدة محتويات الدليل.

■

افتح الملف  bp.confفي محرر نصي.

■

أدخل اسم المضيف المؤهل بالكامل لخادم الجهاز
الرئيسي.
احفظ التغييرات وأغلق الملف

■

■ قم بإعادة تشغيل خدمات عميل  NetBackupمن خالل
فتح موجه أوامر  .Windowsثم أدخل
 services.mscواضغط على .Enter

راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .53
راجع "تنزيل وحدة التحكم في إدارة  NetBackupإلى كمبيوتر  Windowsمن جهاز "NetBackup
في الصفحة .53
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تنزيل وحدة التحكم في إدارة  NetBackupإلى كمبيوتر
 Windowsمن جهاز NetBackup
يمكنك تنزيل برنامج وحدة التحكم في إدارة  NetBackupمن جهاز  NetBackupإلى كمبيوتر Windows
الذي تريد استخدامه للوصول إلى الجهاز .ال يتطلب كمبيوتر  Windowsتثبيت  NetBackupالستخدام وحدة
التحكم في اإلدارة .تتضمن صفحة تسجيل الدخول لـ  NetBackup Appliance Web Consoleقسم
 Download Packagesلتنزيل حزمة وحدة التحكم في إدارة .NetBackup
باإلضافة إلى إرشادات التنزيل ،يتضمن هذا اإلجراء أيضًا خطوات لفك ضغط الملفات التي تم تنزيلها ولتثبيتها على
العميل.
لتنزيل حزمة وحدة التحكم في إدارة  NetBackupمن جهاز  NetBackupإلى كمبيوتر Windows

1

سجِّل الدخول إلى كمبيوتر  Windowsالذي تريد استخدامه للوصول إلى الجهاز.

2

افتح نافذة المستعرض وأدخل عنوان  URLالخاص بالجهاز.

3

في منتصف الصفحة المقصودة ،في قسم  ، Download Packagesانقر فوق المربع المنسدل وحدد
.Windows

4

عندما يظهر اسم ملف الحزمة ضمن المربع المنسدل ،انقر بزر الماوس األيمن فوقه وحدد Download
 Linked Fileأو  ، Download Linked File Asثم حدد موقع تنزيل الحزمة على كمبيوتر
.Windows
على سبيل المثال ،قم بتنزيل الحزمة إلى  C:\tempأو إلى سطح المكتب.

5

قم بفك ضغط الحزمة.

6

قم بتثبيت برنامج وحدة التحكم في اإلدارة كما يلي:
■

على العميل ،انتقل إلى الدليل .Addons/JavaInstallFiles

■

انقر فوق الملف .setup.exe

راجع "تنزيل حزم عميل  NetBackupإلى عميل من جهاز  "NetBackupفي الصفحة .51
راجع "تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل مشاركات  CIFSو"NFS
في الصفحة .53

تثبيت برنامج العميل  NetBackupعلى األجهزة العميلة من خالل
مشاركات  CIFSوNFS
بعد اكتمال تهيئة جميع األجهزة ،يمكنك استخدام اإلجراءات التالية لتثبيت برنامج عميل  Windowsو UNIXعلى
األجهزة العميلة المستخدمة مع أجهزة  .NetBackupتوضح هذه اإلجراءات كيفية الحصول على حزم البرامج من
خالل مشاركة  CIFSأو .NFS
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مالحظة :إذا كان لديك أجهزة عميلة موجودة من  NetBackupتريد استخدامها مع خادم الجهاز الرئيسي ،فيجب
أن تكون باإلصدار  6.0أو إصدار أحدث .بالنسبة لألجهزة العميلة هذه ،يلزم فقط إلضافة اسم خادم الجهاز الرئيسي
إلى العميل.
لتثبيت برنامج عميل  NetBackupعلى عميل  UNIXمن خالل مشاركة NFS

1

على كمبيوتر عميل  UNIXحيث تريد تثبيت برنامج عميل  ،NetBackupسجل الدخول كجذر.

2

تحميل مشاركة  NFSالتالية:
>/inst/client:<appliance_name

3

4

تصفح الملفات داخل دليل مشاركة  .NFSتظهر ملفات مشابهة للملفات التالية:
packages.

clientconfig

quickinstall.exe

PC_Clnt

docs

unix-client-install

قم بتشغيل البرنامج النصي .unix-client-install
يقوم هذا اإلجراء بتثبيت برنامج عميل .NetBackup

5

أضف اسم خادم الجهاز الرئيسي إلى الملف bp.confعلى العميل كما يلي:
■

على العميل ،انتقل إلى الموقع التالي:
cd /usr/openv/netbackup

■

أدخل  lsلمشاهدة محتويات الدليل.

■

افتح الملف  bp.confفي محرر نصي.

■

أدخل اسم المضيف المؤهل بالكامل لخادم الجهاز الرئيسي.

■

احفظ التغييرات وأغلق الملف.

راجع "تنزيل حزم عميل  NetBackupإلى عميل من جهاز  "NetBackupفي الصفحة .51
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رموز
أجهزة NetBackup
استخدام منفذ 50 (NIC1 (eth0
إرشادات
التهيئة األولية لجهاز 7 NetBackup 5330
استخدام منفذ (NIC1 (eth0
على أجهزة 50 NetBackup
استخدام منفذ جدار الحماية 8
اسم المستخدم
افتراضي 8, 30, 43
اسم المستخدم االفتراضي 8, 30, 43
األجهزة العميلة المستخدمة مع األجهزة
تثبيت برنامج العميل على 53
األسماء والعناوين المطلوبة
للتهيئة األولية 8
التهيئة األولية NetBackup 5330
إرشادات 7
التهيئة األولية من NetBackup Appliance Shell Menu
41 NetBackup 5330
التهيئة األولية من NetBackup Appliance Web Console
28 NetBackup 5330
التوافق مع إصدار 9 NetBackup
القدرة على االتصال
خالل التهيئة األولية 7
الوصول إلى الجهاز من 43 NetBackup Appliance Shell Menu
الوصول إلى الجهاز من NetBackup Appliance Web
30 Console
بيانات اعتماد تسجيل الدخول االفتراضية 8
تثبيت برنامج العميل
على األجهزة العميلة المستخدمة مع األجهزة 53
تراخيص خيار تخزين القرص 9
تنزيل حزم عميل  NetBackupمن جهاز 51 NetBackup
تهيئة خادم رئيسي
لالتصال بخادم وسائط جهاز 26
حزم عميل NetBackup
تنزيل من جهاز51 NetBackup
خادم وسائط جهاز
تهيئة خادم رئيسي لالتصال مع 26
دعم  IPv4و9 IPv6
دور خادم الوسائط 9

صفحات NetBackup Appliance Web Console
حول التهيئة األولية 11
صفحات التهيئة األولية
في 11 NetBackup Appliance Web Console
صفحة نظرة عامة على التخزين
وصف الرموز 30
قائمة التحقق من التهيئة األولية
جهاز 21 NetBackup
قائمة التحقق من التهيئة األولية لجهاز NetBackup
21
كلمة المرور االفتراضية 8, 30, 43
كلمة مرور
افتراضي 8, 30, 43
وحدة التحكم في إدارة NetBackup
تنزيل إلى كمبيوتر  Windowsمن جهاز 53 NetBackup

N
NetBackup 5330
التهيئة األولية من NetBackup Appliance Web
28 Console
التهيئة األولية من the NetBackup Appliance Shell
41 Menu
NetBackup Appliance Shell Menu
46 create bond
46 tag VLAN
أدخل اسم خادم 47 SMTP
أدخل اسم مجمع أقراص 49
أدخل بريد إلكتروني للتنبيهات 47
إدخال اسم مجمع التخزين 49
إضافة إدخاالت مضيف إلى ملف مضيف الجهاز 46
إضافة خادم اسم مجال  DNSإلى الجهاز 45
إضافة نطاق بحث 45 DNS
اختبار الجهاز  -حالة الخادم والتخزين 43
تحديد الخادم الرئيسي 48
تعين اسم مجال 45 DNS
تعيين اسم مضيف الجهاز 46
تعيين التاريخ والوقت 46
تعيين المنطقة الزمنية 46
تهيئة التنبيهات 47
تهيئة الشبكة 44
تهيئة عنوان  IPلـ  IPv4أو 44 IPv6
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NetBackup Appliance Shell Menu
45  للبوابةIP تهيئة عنوان
NetBackup Appliance Web Console
34 change password
33 DNS  أو بدونDNS  مع- host configuration
35 set date and time
40 summary of configuration
38 تحديد الخادم الرئيسي
38 تسجيل الجهاز
40 تقدم التهيئة
37 تهيئة االتصال بالمنزل
39 AdvancedDisk - تهيئة التخزين
40 (deduplication (MSDP - تهيئة التخزين
35 SMTP وSNMP  تهيئة خادم- تهيئة التنبيهات
33 add static route - تهيئة الشبكة
32 create bond - تهيئة الشبكة
32 tag VLAN - تهيئة الشبكة
30 نظرة عامة على التخزين

